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מיקוד,  קבוצות  ערכנו  ובמטה.  בשטח  ושוטרים  מפקדים  עם  עבודה  ושיחות  עבודה  מפגשי  מאות  קיימנו 
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אחרת של התחום הרחב והמרתק הזה.

אבקש להודות לראש אג"ת, ניצב דני חן, על האמון הרב שנתן בנו, אנשי המחקר והמדידה, הליווי ההדוק והרוח 
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דבר העורכת

העיקר במחקר 2014 – 2015"  מכילה מחקרים במגוון תחומים בהם קרימינולוגיה, חקר ביצועים, שיטות עבודה, 

שנעשו  מחקרים  להציג  בחרנו  הנוכחית  באסופה  ומהעולם.  מהארץ  ספרות  בסקרי  ושימוש  סטטיסטיקה 

במהלך שנות תכנית המפנה בתחום המדידה. האסופה מחולקת לארבעה פרקים בדומה למבנה של מערכת 

מחקרים  עם  אחרון  ופרק  החוץ  שירות  מתחם  הפנים,  שירות  מתחם  ההרתעה,  מתחם  מפנה–  המדידה 

רוחביים שנעשו על מדידת הביצועים במשטרה.

הפרק הראשון עוסק במחקרים שנעשו על מדדי ביצוע משטרתיים קלאסיים: כתבי אישום, מעצרים עד תום 

בחינת  כולל ארבעה מאמרים:  זה  גלויים(. פרק  )תיקים  בביצוע העבירה  ותיקים שיש בהם חשוד  ההליכים 

שיפור הפרודוקטיביות של תחנות משטרה בתחום החקירות, מעצרי תום הליכים בשנות המפנה 2012 – 2014, 

השפעת מיקוד האכיפה בעבירות משפיעות ואפקטיביות האכיפה בעבירות תנועה. 

הפרק השני בוחן את המדידה הנעשית בתחום ההון האנושי במשטרה. מדידה זו באה לידי ביטוי במתחם 

כלפי  השוטרים  ועמדות  שחיקה  עומס,  המשקפים  מדדים  וכוללת  מפנה  המדידה  במערכת  הפנים  שירות 

המשטרה אשר מבוססות על סקר משטרתי פנימי המנוהל על- ידי מחלקת מדעי ההתנהגות של משטרת 

ישראל )ממד"ה(.

הפרק השלישי כולל שני מחקרים הבוחנים את השירות הניתן לציבור ממשטרת ישראל. מאמר נקודות חמות 

באירועי איכות חיים- ממצאי ניסוי שדה בפריסה ארצית, ומאמר קצר נוסף המתמקד בשירות הניתן לנוער. 

מאמר זה מציג את פרויקט "מיל"ה" )משטרת ישראל למען הנוער( שמטרתו שיקום בני נוער בעלי רקע עברייני.

דיון,  קבוצות  באמצעות  מפנה  המדידה  מערכת  בחינת  שבחנו:  רוחביים  במחקרים  עוסק  הרביעי  הפרק 

משטרת ישראל לומדת מהצלחות: תיעוד סיפורי הצלחה בעבודת המשטרה, סקר נפגעי עבירה 2014 ומאמר 

בנושא אמון הציבור במשטרת ישראל.

זו הזדמנות להדגיש כי 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

פקד מיכל דיין,   ראש חוליית מחקר

מדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה

אגף התכנון והארגון,  משטרת ישראל
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דבר המפקח הכללי של משטרת ישראל

סיכום ״המפנה״ מלידה ועד יישום

2010 על התמנותי לתפקיד המפכ"ל ישבתי להכין את תכנית העבודה לשלוש שנות  עם ההכרזה בדצמבר 

הכהונה. היעד המרכזי שבחרתי לעצמי, ושמן הסתם דומה ליעד שבחרו בו קודמיי, היה העלאת רמת הביטחון 

האישי של אזרחי המדינה, דבר שישפר את איכות החיים ויחזק את הצביון הדמוקרטי של מדינת ישראל. 

כדי לעשות זאת היה ברור לי כי על המשטרה להיות אפקטיבית ויעילה הרבה יותר, וסברתי כי הדבר המרכזי 

ביותר המשפיע על יעילות המשטרה הוא רמת אמון הציבור במשטרה. ככל שרמת אמון הציבור בנו תגדל כך 

תעלה האפקטיביות שלנו. ככל שאזרחים רבים יותר יתנו בנו את אמונם כך הם יסמכו יותר על המשטרה, יפנו 

אליה וידווחו לה, יסייעו לה ויתנדבו לשורותיה.

–  איך עושים זאת? איך מעלים את אמון הציבור  השאלה המרכזית שאתה היה עלי להתמודד היא "איך?" 

במשטרה? או במילים אחרות, מה צריך לעשות שלא עשינו? או שלא עשינו מספיק?

במשרדי  תפקידים  בעלי  של  רבות  עשרות  עם  נפגשתי  עצמי.  מחקר  מעין  ערכתי  זו  לשאלה  להשיב  כדי 

הממשלה, במשטרה ובגופים פרטיים וציבוריים, עם כל המפכ"לים לשעבר, מפקדי צבא, ראשי ערים ומועצות, 

מנהיגי ציבור, אנשי תקשורת ועוד.

המסקנה המרכזית שעלתה מן ה"מיני-מחקר" הזה אוששה את תפיסתי הבסיסית באופן חד וברור: לאורך 

נתנו את הקשב המתאים לצרכיו,  ישראל. לא  ״הזנחנו״ בלי משים את האזרח שומר החוק במדינת  השנים 

לאופן שבו נתפסת בעיניו המשטרה ולציפיותיו משירותי המשטרה. מסיבה זו נוצר פער גדול בין רמת הציפיות 

של האזרח ובין יעדי הארגון הקלאסיים כפי שנקבעו במשטרה לאורך השנים. ביעדים אלו נכללו יעדי הורדת 

פשיעה ותאונות דרכים, יעדים אשר אף משטרה במדינה מערבית מתוקנת אינה יכולה שלא להציב לעצמה, 

אולם לצד יעדים אלו היינו צריכים לתת משקל גדול הרבה יותר ליעדי השירות לאזרח שומר החוק.

פער זה פגע בצורה קשה באמון הציבור במשטרה ויצר הבדל גדול בין המשטרה, שאנחנו כמי שמשרתים בה, 

מכירים בפועל  – משטרה טובה מאוד בכל בסיס השוואתי בינלאומי, ובין המשטרה כפי שהיא נתפסת בקרב 

האזרחים. הדוגמאות שאני נותן לכך בהרצאותיי הן רבות, למשל: אזרח לא יתלהב מהצלחה במאבק בארגוני 

פשיעה אם הוא לא ישן במשך שבוע שלם בגלל הפרעות מנוחה, וכשהוא התקשר למוקד ה-100 הוא לא קיבל 

מענה או שקיבל מענה לא ראוי. 

– רמת שביעות הרצון שלהם, המוטיבציה שלהם  נוסף להשגת אמון הציבור היה השוטרים עצמם  מכשול 

וההזדהות הארגונית של מרביתם. על פי סקרים שנעשו ב-2006 וב-2010, כמעט בכל הפרמטרים האלה נמצאה 

רמה נמוכה מאוד. רמת שביעות הרצון שלהם מן השירות במשטרה הייתה נמוכה מאוד והדבר היה קשור 

לרמת השכר שלהם שנשחקה בצורה קשה, ולעובדה שבשנים האחרונות לא הייתה תוספת משמעותית בכוח 

האדם – המשימות גדלו והיחס שקבלו לא תמיד תאם את תפקידם השוחק. היה ברור לי שלפני הכול, חובתנו 

אמון  את  להעלות  ברצוננו  אם  במעלה.  וראשונה  קשה  פחות  לא  משימה  לארגון״,  השוטרים  את  ״להחזיר 

הציבור הרחב בנו, בראש ובראשונה צריך להחזיר את אמון השוטרים בארגון ובמפקדיו ברמות השונות. זאת 

כמובן נוסף ליעדים המרכזיים הקלאסיים שהמשטרה חייבת להוביל ברמה הלאומית – המלחמה בפשיעה 

לסוגיה השונים: הפשיעה החמורה, ארגוני הפשיעה והשחיתות הציבורית, המאבק בתאונות הדרכים, שמירת 



10

הסדר הציבורי, המלחמה בטרור ועוד.

בשלב הזה התחלתי להכין את תכנית העבודה שתוביל את משטרת ישראל לעמוד ביעדים הללו. האתגר 

היה עצום שכן מדובר בשינוי תרבותי של ממש. איך עושים דבר כזה בארגון גדול כל כך ובזמן שהוא קצר 

יחסית לנדרש עבור שינוי כזה.

ביקשתי לראות את מוצרי העבודה של צוותי מאה הימים של המפכ"לים האחרונים. הסתבר לי שהעקרונות 

שלהם היו דומים לאלו שלי אך חשוב היה לי ללמוד איך לא לחזור על טעויות ואיך להפיק את המרב מן 

הניסיון המצטבר של קודמיי. נפגשתי עם המפכ"לים כולם וביקשתי לשמוע מהם על לקחים שהפיקו במבט 

לאחור, על ״טיפים״ איך לא לחזור על טעויות ועוד.

לאחר המפגשים הרבים התיישבתי להכין את תכנית "המפנה". למזלי, עמדו לרשותי כחמישה חודשים להכין 

את התכנית עד לכניסתי לתפקיד באחד במאי 2011.

מכל מקום, החלטתי שהתכנית החדשה לא תיושם לאלתר באמצע השנה, אלא רק בתחילת שנת העבודה 

שאחריה כלומר ב-2012. זאת בשל העובדה שכל תחנות המשטרה עבדו על פי תכנית ״המנה"ל״ המלווה 

אותנו למעלה מעשור, מאז שהמפכ"ל יהודה וילק ייבא אותה ממשטרת ניו-יורק בתחילת שנות האלפיים 

בשם "קומפסטאט" ועד לגלגוליה השונים כ"מנה"ל".

נזכרתי בספר שנתקלתי בו בעת שהותי בניו-יורק לפני כמה שנים. חבריי, תושבי ניו-יורק שהיו מלאי גאווה 

במשטרה שלהם ובהצלחותיה באותם ימים, המליצו לי לעיין בו.

גלדוול  מלקולם  הסופר  סוקר  הזה  בספר  מפנה".  ובעברית: "נקודת   ,"The Tipping Point" :נקרא הספר 

את הגורמים לשינוי בהתנהגותם של בני האדם, ואת המפתח ל"נקודת המפנה" שלאחריה רעיון, מוצר או 

פעולה חברתית צוברים תאוצה והופכים מכוח עצמם למנת חלקה של חברה שלמה )אגב, בכנס המפקדים 

הראשון שעשיתי כמפכ"ל חילקתי לכל אחת ואחד מן המפקדים את המהדורה העברית של הספר, וצירפתי 

למעלה  אחרי  זאת  לקרוא  מרגש  שנחולל.  רוצה  שאני  המפנה  עקרונות  על  מספר  אני  שבה  הקדמה  לה 

מארבע שנות כהונה ולהיווכח עד כמה הצלחנו בשינויים שקבענו אז לעצמנו(.

שחשבתי  השינוי  להשגת  מאוד  וישימים  אפשריים  בעיניי  נראו  עליהם  מדבר  שגלדוול  המפנה  עקרונות 

נוצרה התכנית המגולמת בתרשים המשולש המפורסם התלוי בכל תחנה ובכל  לעשות במשטרה, ומהם 

יחידה במשטרה.

אזרח
שירות לאזרח
שומר החוק

אמון הציבור

במרכז הקשב
הארגוני

שוטר

ציר מרכזי
בשמירת
הדמוקרטיה

הגדלת סיכוי
העבריין
להיתפס

הרתעה



11

קדקודו האחד – האזרח שומר החוק, שהוא בעצם הלקוח. קדקודו השני – השוטר, שאותו אנו רוצים ״להחזיר 

לארגון״ ואתו לשרת, להגן ולהילחם בפשיעה על ידי ״הגדלת סיכויי העבריין להיתפס״, דבר שייצור את הקדקוד 

השלישי – ההרתעה, אשר נדרשת כדי לשפר את הביטחון האישי ולהעלות את אמון הציבור במשטרה.

בחנתי את הממשקים המרכזיים שבהם האזרח שומר החוק בא במגע עם המשטרה. הראשון שבהם והגדול 

מכולם הוא כמובן מוקד ה-100 המשטרתי, שמספר הפונים אליו הוא בין שמונה לעשרה מיליון בשנה. מרבית 

הקריאות למוקד אינן קריאות חירום אלא פניות בנושאים של עבירות איכות חיים )כגון: הקמת רעש, תפיסת 

חניה, הפרעה לתנועה ועוד(. אלו נושאים שלא קיבלו מענה הולם לאורך השנים אבל מתברר שהם הנושאים 

המטרידים ביותר את האזרח.

הממשק השני של האזרח עם המשטרה הוא המפגש בכביש עם שוטרי התנועה או שוטרי הסיור, שאומדנו 

היה ארבעה מיליון מפגשים כאלה בשנה. הממשק השלישי הוא בתחנות המשטרה שאליהן  פונים או מגיעים 

כמיליון וחצי אזרחים בשנה כדי לקבל שירות. 

כשבחנתי  את שלושת הממשקים הבנתי שיש לנו דרך ארוכה לעבור והרבה מה לעשות בכל התחומים הללו: 

במוקד ה-100 – להפוך את המוקד למודרני יותר, אדיב, זריז ושירותי.

על הכביש – לזנוח את היעד המרכזי שהיה נחלתנו לאורך שנים – אכיפה המתבטאת בעיקר במספר דוחות 

התנועה, שרובם נרשמו דווקא לאזרחים שומרי החוק אשר עברו עבירות טכניות בעיקרן כמו עבירות הקשורות 

על  והמשפיעות  כבריונות  שהוגדרו  עבירות  על  ניתנו  מהדוחות  אחוזים  כ-12  רק  קלות.  ועבירות  במסמכים 

תאונות הדרכים )כגון: נהיגה באור אדום, נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, השתוללות על הכביש ועוד(.

החלטתי שעלינו לעבור מהתמקדות ב"כמות" להתמקדות ב"איכות", כלומר מספר הדוחות אינו הקובע אלא 

איכות העבירות שאליהן מתייחס הדוח. להתרכז בעבירות שמי שנחשד בביצוען זכאי לתואר "עבריין תנועה", 

ולא באזרחים שומרי החוק אשר שכחו את הרישיון בבית באותו היום. השוטר יבדוק אם הרישיון בתוקף ולא 

יצטרך לרשום דוח רק כדי לעמוד במכסת דוחות. לכן קבענו שהשוטר אינו צריך לעמוד במכסת דוחות אלא 

בשיטה  איכות.  דוחות  להיות  חייבים  מהדוחות  אחוזים  ארבעים  לפחות   – האיכות  דוחות  של  היחסי  באחוז 

הזו "נרוויח פעמיים": נתרכז בעבריינים ממש ונשתמש בכלי האכיפה המנהליים: מעצר עד לתום ההליכים, 

תאונות  על  יותר  נשפיע  ובכך  מאוד(,  כמרתיע  שהתברר  )צעד  הרכב  כלי  ותפיסת  לאלתר  הרישיון  פסילת 

הדרכים. מנגד – ״נטריד״ הרבה פחות את האזרח שומר החוק.

במבחן התוצאה, המדיניות הזו הוכיחה את עצמה עד היום כפי שמתאר מאמרו של רב-פקד אילן גורן.

בתחנות – נמשיך את המהלך שהחל בתקופת כהונתם של קודמיי בתפקיד ונהפוך את התחנות למרכזי שירות 

לאזרח )המש״ל( שהם ידידותיים יותר ובעלי תקן ביצוע מהמתקדמים בעולם )טיפול בפנייה סטנדרטית בתוך 

פרק זמן מרבי של רבע שעה(.

את המשולש הצהוב בתרשים, המייצג את האזרח שומר החוק, פירטנו לתכנית עבודה סדורה ובה יעדים בכל 

ומניידות הסיור שבאו איתם  אחד מהנושאים שקבעתי. סקר שביעות רצון של האזרחים מהמש״ל בתחנה 

במגע יכול לספק לנו מידע על שביעות רצון האזרחים מהשירות. 

השירות צריך להיות מותאם לקהילה הרלוונטית – לא הרי מרכז תל-אביב כהרי תחנת אום אל-פחם למשל. 

לכל קהילה דרישות משלה ובעיות ייחודיות הנמצאות בתחום אחריות המשטרה. לכן קבעתי את המדיניות 

של ״שיטור מבוסס קהילה״ שעליה ביססנו את תכניות מיל״ה )מובילים יחד למען הנוער(, את הגדלת מספר 

הקמת  ואת  ערים  שיותר  בכמה  אלימות״  ללא  ״עיר  תכנית  הרחבת  את  קהילתי(,  שיטור  )מרכזי  המש״קים 

השיטור העירוני )באמצעות ובשיתוף המשרד לביטחון הפנים(. 
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הרעיון שעמד מאחורי מדיניות זו היה לשדר לקהילה שאנו לרשותה בכל נושא הנמצא בתחום אחריותנו ואף 

מעבר לכך, והקהילה מצדה תסייע לנו בשיתוף פעולה, בהתנדבות ובהבעת אמון במשטרה.

כחלק מעניין זה הצבנו גם את היעד להוריד את מספר התלונות של אזרחים נגד שוטרים )תלונות הציבור(, 

וכן יעד מרכזי נוסף שמבחינתי היה משמעותי מאוד – הורדה ממשית, עקבית ולאורך זמן של אירועי אלימות 

שוטרים, או כפי שהדבר מכונה בעגה המקצועית "תיקי שימוש בכוח שלא כדין" נגד שוטרים. ההנחה הייתה 

בכל  מאוד  הצלחנו  התוצאה  במבחן  במשטרה.  הציבור  אמון  להגברת  הדבר  יתרום  בכך  שנצליח  שככל 

היעדים הללו כפי שאפרט בהמשך )כך לדוגמא, בשנת 2011 נפתחו 1,154 תיקי מח"ש בגין שימוש בכוח כנגד 

שוטרים, לעומת 457 תיקים בלבד בשנת 2014(.

וויסבורד  דיוויד  פרופ'  מונח הלקוח מהתפיסה שהציג   – ״נקודות חמות״   היה  ב"מפנה"  נוסף  נושא חדשני 

מהאוניברסיטה העברית. קבענו שנקודה תיחשב "חמה" לא לפי רמת הפשיעה בה או לפי מספר התיקים 

שנפתחו בה, אלא לפי מספר הקריאות שיצאו מאותה הנקודה והתקבלו במוקד ה-100, בכל נושא שהוא. 

זה  בתחום  גם  החמות.  הנקודות  את  ו״לקרר״  ה-100  למוקד  הקריאות  מספר  את  להוריד  הייתה  המטרה 

ד"ר  וייסבורד,  "המפנה", כפי שמתואר במאמרם המלומד של פרופ'  נחלנו הצלחה מובהקת לאורך שנות 

ברק אריאל ויונתן אילן. כיום ניתן לומר ללא ספק כי קירור הנקודות הידק מאוד את הקשר של המשטרה 

עם הקהילה בכך שלראשונה מתייחס מפקד התחנה למספר הקריאות למוקד ה-100 כנושא לטיפולו, במובן 

בפני  קריאה  בכל  לטיפול  נוסף  וזאת  אותה,  לפתור  והניסיון  ה-100  קריאות  התקבלו  בגינה  הבעיה  הבנת 

עצמה. 

רמת  גדולה:  הצלחה  רואים  אנו  לאזרח,  השרות  את  המייצג  הצהוב"  ב"משולש  ההישגים  את  כשבוחנים 

לשיפור  הרשות  של  המחקר  מן  שעולה  כפי  הנושאים,  בכל  כמעט  מובהקת  בצורה  השתפרה  השירות 

השירותים  מרב  את  הנותנים  הממשלה  משרדי   18 כל  את   2014 במהלך  בחנה  אשר  הממשלתי  השירות 

לאזרחי ישראל, ובהם משטרת ישראל.

סיכויי העבריין  ״הגדלת  היא  לכך  להגיע  והדרך  ויצירת הרתעה,  מייצג הרתעה  המשולש האדום בתרשים 

להיתפס״. הסיכוי להיתפס, כפי שראינו במחקרים שונים, הוא המרכיב הבולט ביותר בהרתעה. אני מודה 

שתפיסת עולמי בנושא זה התגבשה לאורך עשרות שנים שבהן עסקתי במלחמה בפשיעה. חלק מתפיסה 

זו עוצב בין כותלי בית המשפט בשנים שבהן שימשתי כתובע פלילי וכתובע בתחום התעבורה. לכן אך טבעי 

היה מבחינתי שהקריטריונים לאפקטיביות יכללו את מספר כתבי האישום מסך כל התיקים שנפתחו. מספר 

כתבי האישום הוא נתון המלמד על איכות עבודת המשטרה, בייחוד בעבירות שהגדרתי כ"עבירות משפיעות״, 

במובן של השפעה משמעותית ישירה על הביטחון האישי של האזרח, ומטבע הדברים לכתבי אישום אלה 

ניתן המשקל המרבי בשקלול הציון ביעד זה. "העבירות המשפיעות" יהיו בדרך כלל כאלה שבצדן סיכון שלום 

הציבור וביטחונו, וברובן, בהתקיים נסיבות מיוחדות, ייעצרו הנאשמים בהן עד לתום ההליכים נגדם. מסיבה 

זו היה אפשר לראות את ההלימה שבין העלייה במספר כתבי האישום ובין העלייה במספר המעצרים עד 

לתום ההליכים, ואת התוצאה המידית על מפת הפשיעה – ירידה גדולה בפשיעה. באופן לא מפתיע הירידה 

הגדולה התבטאה בעיקר ב"עבירות המשפיעות", כפי שמוצג במאמריהם של ד"ר קטיה יז'מסקי, סגן-ניצב 

דוידי גרדר-שגיב ופקד מיכל דיין. "המפנה" הדגיש בעיקר את המדדים התפוקתיים מתוך הנחה שתפוקות 
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גדולות יותר יביאו לתוצאות הרצויות – ירידה בפשיעה ובתאונות הדרכים. 

נושא מרכזי נוסף בתפיסתי את המאבק הבלתי מתפשר בפשיעה החמורה המאורגנת ובשחיתות הציבורית 

הוא המודל הכלכלי או התקיפה הכלכלית. 

השילוב  הוא  )מאסר(  הקלאסית  האכיפה  ובין  הכסף"(  על  יד  )"לשים  הכלכלית  האכיפה  שבין  השילוב 

האפקטיבי ביותר, ולכן ניצלתי את "המפנה" כדי לשדרג את התקיפה הכלכלית ולהפוך את המודל הכלכלי 

לחלק אינטגרלי מהלחימה בפשיעה. וכך, לראשונה קבעתי יעדים כלכליים לכל תחנות משטרת ישראל לצד 

היחידות המתמחות בתחום כמו היחידות הארציות והיחידות המחוזיות )ימ"רים(. ואכן בשלוש שנות "המפנה" 

הגענו לתפיסות בסך של מיליארד שקל לערך, סכום הגדול עשרות מונים מן הסכומים שהיינו מורגלים בהם. 

עבורי, באופן אישי, הייתה זו סגירת מעגל שהתחלתי בו כראש יאחב"ל )יחידה ארצית לחקירות בינלאומיות( 

בשנת 2003 עת חוקקו שני חוקי המפתח – חוק איסור הלבנת הון )2002( וחוק המאבק באירגוני פשיעה )2003(. 

זו  בעיניי  ממש.  אלו  בימים  הנחקרת   ,"512 "פרשת  היא  מבחינתי  ביותר  והמרגשת  הגדולה  המעגל  סגירת 

החקירה המשמעותית ביותר בהיסטוריה של המאבק בפשיעה המאורגנת בארץ. היא החלה בתקופתי כראש 

יאחב"ל בשנת 2003 עת עמדתי בראש צוות החקירה של פרשת ״הבנק למסחר״, חקירה אחרת שהייתה בפני 

עצמה ציון דרך במאבק בפשיעה המאורגנת במדינת ישראל.

חקירת "פרשת 512" המשיכה בתקופת כהונתי כראש אגף החקירות והמודיעין והיא מסתיימת בחודש האחרון 

ממש לשירותי במשטרה. בהכירי את הפרטים, אני מאמין כי ללא ספק היא תיזכר כציון דרך במאבק בפשיעה 

החמורה והמאורגנת.

 

תחום הנוער נכלל אף הוא בטיפול בגרעין הקשה של עברייני הנוער, וכחלק ממנו המפעל השיקומי האדיר 

שהחלטתי לשלב ב"מפנה". את המפעל השיקומי יישמתי בכל יחידות המחוז הדרומי בתפקידי כמפקד המחוז, 

ובתפקידי כמפכ"ל החלטתי למסדו בשם ״מיל״ה״ )מובילים יחד למען הנוער( בכל יחידות משטרת ישראל – כל 

תחנה הייתה מחויבת להוביל תכנית  מיל"ה, לפחות תכנית אחת בשנה ואגף המבצעים אמור לרכז אותה.

התכנית מיועדת לנערות ונערים בסיכון שלחלקם תיקים פליליים. במסגרת התכנית הם נכנסים לסדרה של 

ובסיום התכנית אנו סוגרים  )בדרך כלל מש״ק(. בתום סדרת המפגשים  כחמישים מפגשים בהנחיית שוטר 

את התיקים הפליליים, לאלו שיש להם תיקים כאלה, ואנו מאפשרים למשתתפי התכנית להשתלב במעגלים 

הנורמטיביים הרגילים. 

ובכל  תכניות,  וארבעים  כמאה  נפתחו  "המפנה"  משנות  שנה  בכל   – לציפיות  ומעבר  מעל  הצליחה  התכנית 

תכנית השתתפו כחמישה עשר עד שלושים נערים ונערות. עד היום יש לתכנית מיל"ה 7500)!( בוגרות ובוגרים, 

מהם כ-450 שהגיעו לגיל גיוס והתגייסו לצה"ל ולמשטרת ישראל. זהו פרויקט ציוני ערכי שקרוב מאוד ללבי, 

ואני גאה בו ובמשטרת ישראל אשר במקביל לכל עיסוקיה הצליחה לממש את החזון שהגדרתי בתחום זה.

יהיה  זה קבענו שהשוטר  בנושא  ״השוטר במרכז".  החלק האחרון, אשר בעיניי היה המפתח להצלחה, הוא 

במקום הראוי לו בארגון כמי שנושא על כתפיו את עיקר משימותיה של משטרת ישראל בתפקידים השונים. 

בראש  והכוונה  ולמתנדבים,  לשוטר  לשוטרת,  הנוגעים  התחומים  בכל  ביטוי  לידי  לבוא  צריך  הזה  העיקרון 

ובראשונה ליחס המפקדים לפקודים ברמות השונות, לכבוד ההדדי, ליחס האישי וההערכה לתפקיד ולעשייה. 

והרווחה  השירות  ולתנאי  השוטר,  לעבודת  המדינה  הערכת  את  לבטא  אמור  אשר  לשכר,  גם  התייחסות 



14

הסובבים את השירות. 

וכן עם  ועם כל סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל,  בכל אלו, בהובלתי, עם ראש אגף משאבי אנוש 

המשרד לביטחון הפנים, עשתה משטרת ישראל מהפכה של ממש, ואפשר לומר אפילו מפנה של ממש, 

ולכך היה מרכיב חשוב בהצלחתו של "המפנה".

עשרה  מכל  תשעה  ובו  השוטרים,  בקרב  שנערך  האחרון  במשאל  היה  ממש  לבי  את  הרחיב  אשר  הנתון 

במשטרה.  ומתפקידם  עיסוקם  מתחום  מאוד  רבה  במידה  או  רבה  במידה  מרוצים  הם  כי  אמרו  שוטרים 

אמרתי לעצמי שעם נתון שכזה  – "השמיים הם הגבול" בכל הקשור ליעדי הארגון המגולמים ב"מפנה". עוד 

על משאל זה ראו במאמרה של רב-פקד דקלה חיים.

לאורכו  כזה  דרמטי  שינוי  ומטמיעים  מובילים  כיצד   – ביותר  והמאתגר  המורכב  לחלק  נכנסתי  זה  בשלב 

ולרוחבו של הארגון? ניסיון העבר הוכיח שקשה מאוד לעשות זאת בדרך הרגילה, דהיינו מלמעלה למטה 

"להרוג" כל תכנית, גם אם  יכולים  דרך דרגי הפיקוד השונים, שכן התרגום והתוספות בכל אחת מהרמות 

תהיה זו התכנית הטובה ביותר.

בנושא זה אפשר לכתוב מאמרים רבים על שיטות הניהול שיישמתי. כאן אומר רק כי פעלתי בשני הצירים: 

מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, אבל התמקדתי בחלק שהוא בעיניי החלק הקריטי – דרג הביניים של 

מפקדי התחנות והממ"פים. עברתי פיזית בכמאה וחמישים יחידות בתוך כחודשיים, כלומר חמש עד שש 

יחידות ביום )די מתיש, אני חייב להודות, אבל שווה כל רגע(. קראתי למסע הזה "דרך המפנה". מטרתו הייתה 

לפגוש כמה שיותר שוטרים ומפקדים במפגש ישיר ובלתי אמצעי, כדי שהשוטרים והמפקדים ישמעו מפי 

את עקרונות השינוי, ישתכנעו, ויתגייסו לביצועו.

במסע הזה הבנתי שאנחנו בדרך להצלחה. ראיתי שיש הסכמה רחבה לעקרונות ולרצון לשינוי, בעיקר בקרב 

המפקדים בדרגי הביניים ובקרב שוטרים, לוחמים ומתנדבים, ומכאן הדרך להצלחה סלולה.

מן  פרידה  בסבב  ישראל  משטרת  יחידות  בכל  עובר  כשאני  אלו,  בימים  חווה  אני  במיוחד  מרגשת  חוויה 

יחידות  פלוגות,  תחנות,   – הכלל  מן  יוצא  ללא  היחידות,  בכל  כהונתי.  שנות  ארבע  בתום  השונות  היחידות 

ארציות, מרחבים, אגפים, ומחוזות – ערכו לכבודי, כל יחידה בדרכה שלה, סיכום של תכנית "המפנה" והישגיה. 

כה רבה התרגשותי לראות עד כמה עמוקה, רחבה, יסודית ומדויקת הבנתם את תכנית "המפנה" והישגיה, 

בדרך שהייתה הרבה מעבר לציפיותיי. פשוט מחמם את הלב.

קשה לסכם את "המפנה" בלי לומר כמה מילים על המפתח להצלחתו ועל הלב שלו – אמון הציבור. לי היה 

מובן וברור כי אף על פי ש"המפנה" כולל את כל תפקידי המשטרה הקלאסיים המשפיעים על אמון הציבור, 

יש מעגל רחב המקיף אותו שהוא הבסיס לכל גוף שלטוני במדינה דמוקרטית – המעגל הערכי והנורמטיבי. 

בה  נפלו  ואם  כולו,  הציבורי  למגזר  ומופת  דוגמה  להיות  המשטרה  צריכה  הציבורי  האמון  את  להשיג  כדי 

כשלים ערכיים הרי שפגיעתם באמון הציבורי קשה, ובצדק.

את  ציינתי  המפנה"  "נקודת  לספר  שצירפתי  בהקדמה  כבר  "המפנה",  עקרונות  הכנסת  עם  בבד  בד  לכן 

ההיבטים הערכיים כדרך ברורה מאוד שאנו נלך בה, והדגשתי שמי שלא ילך בה לא יישאר אתנו. דברים 

דומים אמרתי גם בכנס המפקדים הראשון מיד עם כניסתי לתפקיד. 

בעניין אמון הציבור ראינו דבר שהיה מעניין, ובמובנים מסוימים לא מפתיע – בשנת "המפנה" הראשונה הייתה 

ישראל  משטרת  את  ליוו  אשר  המובילים,  הסקרים  כל  פי  על  במשטרה  הציבור  באמון  ממש  של  קפיצה 
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לאורך למעלה מעשור וחלקם אף שני עשורים, כמו אלו של המכון הישראלי לדמוקרטיה ושל המדען הראשי 

במשרד לביטחון הפנים )שני הסקרים יסודיים ביותר ומתוקפים מדעית במדגמים של למעלה מאלף נסקרים(. 

בשנתיים שלאחר מכן הוסיפה להתייצב מגמת העלייה והיה אפשר לראות זאת בכל ההיבטים, ובכללם החלק 

–מספר הפונים  ביותר לאמון הציבור במשטרה  ובעל המשמעות הרבה  ביותר  הוא החלק החשוב  שבעיניי 

עליה באמון הציבור  הייתה הלימה של ממש לסקרים שהראו  זה  בעניין  קורבנות העבירה.  למשטרה מבין 

)עלייה מ-42% ל-52% ובהמשך עלייה ל-55%(, כפי שמוצג במאמרה של רב-פקד טלי רוטשילד. 

ואולם בשנה האחרונה, שבה הוצפו פרשיות הניצבים, פרשת הרב והניצב, ועוד הייתה ללא ספק פגיעה קשה 

בהישגי "המפנה" בתחום אמון הציבור, ואפשר להבין זאת. עם זאת אני משוכנע שמדובר בטווח הקצר בלבד 

שכן הציבור ראה את הדרך הנחושה והבלתי מתפשרת שנקטנו נגד מי שחרג מן הנורמה. הרף הערכי הגבוה 

שקבענו לצד הישגי "המפנה", שמדברים בעד עצמם, יחזיר את אמון הציבור לרף הגבוה של שנות "המפנה", 

ואנו כבר רואים סימנים מעודדים לכך.

לסיכום אני מבקש להודות בראש ובראשונה לשוטרי משטרת ישראל, ללוחמיה, למתנדביה ולמפקדיה, אשר 

יחד ב"מפנה". ללא אמונתם בדרך,  אין לי ספק שהם ראויים לכל כבוד, הערכה והערצה על הדרך שעשינו 

וללא המוטיבציה, הנחישות והרצון להגן על אזרחי ישראל ולשרתם באמונה, לא היה אפשר להצליח ולהגיע 

לתוצאות המרשימות הללו. אבקש להודות לצוות הקרוב אלי בלשכה אשר תמך בי לאורך כל הדרך, ברגעים 

לכלים  והניהוליות  הפיקודיות  התובנות  את  לממש  סייעו  אשר  והארגון  התכנון  אגף  לצוותי  ובכלל,  הקשים 

מעשיים, לכל אגפי המטה, המחוזות, משמר הגבול, ולכל יחידות משטרת ישראל, ולאחרונים חביבים  –חברי 

סגל הפיקוד של משטרת ישראל אשר הובילו יחד איתי את סיפור ההצלחה של "המפנה".

שואלים אותי מה יהיה על "המפנה" לאחר תקופת כהונתי, ואני עונה על כך ש"המפנה" היה שם כל הזמן. כיווני 

"המפנה" הם כיווני המשטרה בכל זמן, ולכן הם ימשיכו ללוות אותנו עוד זמן רב.

הוכחנו את דברי שמואל הנביא לדוד המלך ״גם עשה תעשה וגם יכול תוכל״ 

 )שמואל א' פרק כ"ו, פסוק כ"ה(.

רב-ניצב יוחנן דנינו

המפקח הכללי

 

 יוני 2015
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התפתחות מערכות המדידה במשטרת ישראל
חגי קדוש 1

מבוא
יותר ויותר ארגונים מגיעים כיום להכרה ולהבנה כי בתנאי שוק תחרותי כל כך, לא יוכל הארגון לשרוד ללא 

בחינה מתמדת של הכיוונים שאליהם הוא נע.

הכרה זו מובילה לצורך של הארגון לבדוק את עצמו כל העת, ובדיקה זו מתבצעת באמצעות הצבת יעדים 

מערכות  ובפיתוח  במדדים  ביטוי  לידי  באות  אלו  ביעדים  אי-עמידה  או  עמידה  ולמדידה.  לכימות  הניתנים 

מדידה ארגוניים.

"שנת  תכנית   במסגרת  ישראל  במשטרת  מדידה  מערך  תפיסת  לשינוי  המרכזיים  בגורמים  דנה  זו  סקירה 

המפנה".הסקירה מציגה את כלי המדידה המרכזי – "מערכת מפנה" – שנבנה לשם כך, את הרציונל העומד 

בבסיסו משלב התנעת תהליך החשיבה ואת הפיתוח והיישום שלו עד היום, וכן בוחנת אותו לעומת מערכות 

מדידה קודמות בארגון.

אבולוציה של מערכות מדידה במשטרת ישראל
2005-1999

משטרת ישראל היא ארגון בעל מסורת מדידה של יותר מ-15 שנים. הסנונית הראשונה של תהליך מדידה   

עצמי הייתה כניסת מערכת ה"COMPSTAT" ותחילת המהפכה בצורת ניהול הידע בארגון בשנת 1999.

היקפי עשייה  על  אינדיקציה  סוגים שונים( המספקים  )כ-800  נתונים  זו שיקפה סל רחב מאוד של  מערכת 

ניהול מונחה נתונים, הנגשת המידע לתחנות המשטרה ושימוש מתכלל  ונושאי עניין שונים כחלק מתהליך 

במידע זה.

2011-2005

בשנת 2005 הוחלט לשנות את תפיסת מערך המדידה בארגון ולעבור לפורמט שונה המתרכז בנושא "ניטור 

ביצועים בארגון". לשם כך נבנתה מערכת "המנהל" שנמדדו בה תחנות המשטרה בלבד.

היחידות  לכלל  אחידים  יעדים  בעלי  שונים(  מדדים  )כ-168  מדדים  של  מאוד  רחב  סל  שיקפה  זו  מערכת 

הנמדדות יחד עם מתן ציון , הממוקדים בעיקר בתחום הפשיעה, התנועה והסיור. 

2014-2012

וזו עיצבה את עשייתה של משטרת ישראל  2012 פרסם המפכ"ל את תכנית "שנת המפנה",  בתחילת שנת 

במהלך שלוש השנים האחרונות. הקו המנחה במסגרת התכנית הוא מיקוד ב"ניהול מונחה מדדים ויעדים". 

על מנת למקד את יחידות המשטרה ביעדי "המפנה" וכדי לבחון את פעילותן והתקדמותן להשגת היעדים, 

מלווה את תכנית "שנת המפנה" מערכת מדידה ייחודית מהמתקדמות בעולם – "מערכת מפנה" אשר פותחה 

במינהל הטכנולוגיות של משטרת ישראל בהובלת מדור מחקר וסטטיסטיקה של אגף התכנון והארגון.

במערכת זו צומצם מספר המדדים במידה ניכרת בהשוואה למערכות מדידה קודמות לכ-36 מדדים שונים. 

נוסף על כך, כל יחידות המשטרה האופרטיביות הצטרפו לפורמט המדידה, ולכל יחידה נבנו מדדים המותאמים 

לליבת העשייה של היחידה הנמדדת ונקבעו יעדים דיפרנציאליים וחליפה מותאמת אישית בכל מדד ומדד.

1 חגי קדוש, מנהל מערכת "מפנה"
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השינויים  ואת  השונות  המדידה  מערכות  בין  בהשוואה  המרכזיים  הנושאים  את  המתארת  טבלה  להלן 

העיקריים שחלו בתפיסת מערך המדידה במשטרת ישראל עד היום :

Compstatמפנהמנה"ל

נושאי מדידה ראשיים 

והתפלגות משקלם 

במערכת

הוצגו כל הנתונים 

בכל עולמות התוכן 

המשטרתיים ללא 

משקלות

70% – פלילי

10% – סקרים

7.5% – סיור

7.5% – תנועה

5% – מדדי שחיקה

35% – פלילי

25% – סקרים

20% – שיטור מבוסס קהילה

10% – תנועה

 10% - מדדי שחיקה , בריאות  

         ורכוש

60 יחידות             מספר יחידות נמדדות

תחנות משטרה 

בלבד

66 יחידות                    

תחנות משטרה 

בלבד

158 יחידות כל היחידות 

האופרטיביות

שימוש במודל הגדרת 

יעדים

כן – יעדים רוחביים     לא

חליפה אחידה 

לכולם

כן – יעדים דיפרנציאליים  חליפה 

מותאמת אישית ליחידה

שימוש במודל חישוב 

ציונים

כן – על פי שיטתלא

Balance Score Card

כן – על פי שיטת

Balance Score Card

מספר מדדים 

במערכת

800 סוגי              

הפניות נתונים 

168 סוגי                   

מדדים בתחנות

36 סוגי                                   

מדדים בתחנות

נתונים בלבד                סוג מדדים נבחנים

לא הוגדרו מדדים 

ויעדים

מדדי תפוקה

מדדי תוצאה

מדדי תהליך

מדדי תשומה

מדדי תפוקה

מדדי תוצאה

מדדי איכות

מדדי "נהלים"

אחת לשבועאחת לחודשאחת לחודשתדירות עדכון נתונים
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תכנית "המפנה"
כפי שציינו, תכנית "שנת המפנה" של המפכ"ל עיצבה את עשייתה של משטרת ישראל במהלך שלוש השנים 

האחרונות )2014-2012(. בבסיס התכנית עומדת ההבנה כי לאמון של הציבור הישראלי במערכת אכיפת החוק 

בכלל ובמשטרה בפרט יש תפקיד חיוני בשמירת חוסנה הדמוקרטי של מדינת ישראל.

יעדיה המרכזיים של התכנית משלימים זה את זה ויוצרים יחד מאמץ הוליסטי שמטרתו להגביר את תחושת 

הביטחון האישי של האזרח, וכנגזרת מכך גם את אמונו במשטרה ובמערכת אכיפת החוק.

היעדים המרכזיים של תכנית "המפנה":

והגדלת  הדרכים  ובתאונות  בפשיעה  בלחימה  האפקטיביות  הגברת  באמצעות  ההרתעה  חיזוק   • 

                 סיכויי העבריין להיתפס. 

העצמת השוטרים המשרתים בארגון וחיזוק הזדהותם עם הארגון.   •

העלאת רמת השירות לאזרח מתוך שימת דגש באזרח שומר החוק.  •

רציונל המערכת
תרגום המדיניות הארגונית:

תפקיד המערכת לתרגם את המדיניות הארגונית ולהטמיע את האסטרטגיה בכל הרמות בארגון מהקצונה 

הבכירה ועד אחרון השוטרים. הדבר מיושם על ידי ניהול "מושכל" של מערך המדידה ומתוך העלאת שאלות 

מהותיות כגון: "מהי מדידה?", "מדוע אנו מודדים?", "מה אנו מודדים?" ו-"מתי אנו מודדים?".

אבני הדרך המרכזיות בשלב ניהול מערך המדידה, על פי סדר יישומן: 

בניית האסטרטגיה הארגונית בראייה ארוכת טווח;   •

הגדרת המטרות המרכזיות שעליהן ייסמך מערך המדידה;  •

הגדרת רפרנטים מקצועיים מתחומי פעילות שונים למקסום מרבי של  •

                שיתופי פעולה;

גזירת סט מדדים משלל עולמות תוכן המקיף את כל ממשקי העבודה  •

                ושרשרת הערך;

קביעת יעדים ותקני סטנדרט הברורים לכולם;  •

בחירת ערוצי תקשור רלוונטיים;  •

אפיון, פיתוח והטמעה של מערכת המידע והתחלת תהליך המדידה;  •

בחינה, בקרה, יוזמות ותהליכי שיפור.  •

פישוט ומיקוד:

ב"מערכת מפנה" נקבעו מדדים שהם מדידים, פשוטים להבנה ותקשור, ושהמידע שלהם נגיש ומדויק. כחלק 

מדידה  מערכות  לעומת  מפנה"  ב"מערכת  המדדים  מספר  ניכרת  במידה  צומצם  לקחים  הפקת  מתהליך 

קודמות, וזאת במטרה למקד את מפקדי היחידות הנמדדות.
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ייחודיות ודיפרנציאליות: 

 %X-במערכות מדידה קודמות נקבעו יעדים ארציים אחידים בכל מדד לכלל היחידות )לדוגמה: יעד לשיפור ב

דיפרנציאליים  יעדים  ובעלי  תפוקתיים  הם  המדדים  רוב  מפנה"  ב"מערכת  זאת  לעומת  אשתקד(.  לעומת 

)על פי "מודל מעטפת" ייחודי שפיתחו מומחי תוכן בתחום חקר ביצועים( הנקבעים על פי שקלול תפוקות 

ותשומות היחידה )רמת העומס לעומת המשאבים הקיימים והאוכלוסייה בתחומה( מתוך הבנה כי "תקרת 

הזכוכית" שונה בין יחידות בכל מדד ומדד.

עם זאת לפי כלל האצבע לקביעת היעדים יש לאתגר את כלל היחידות הנמדדות )היחידות היעילות והיחידות 

שאינן יעילות( מבחינת ביצועיהן לעומת ביצועיהן אשתקד, כחלק מ"דרישה לשיפור מתמשך" )ה"דלתא" של 

השיפור אשר נדרשת ביחידות היעילות קטנה יותר, בהתאם לביצועיהן(.

הרחבת המדידה ליחידות נוספות

כיום  זאת  לעומת  המשטרה.  תחנות  ורק  אך  הרשמי  המדידה  במערך  נכללו  קודמות  מדידה  במערכות 

ב"מערכת מפנה" נמדדות כל היחידות האופרטיביות, מתוך הבנה שללא מדידת כלל היחידות המשפיעות 

את  להשיג  אחת,  ארגונית  כיחידה  משמעותית  ולהשתפר  לנהל  אפשר  יהיה  לא  המשטרה  תפוקות  על 

המטרות שהציב לעצמו הארגון ולהגיע למיצוי מרבי של ייעול תהליכים וממשקים.

להלן תרשים המציג את היחידות שנוספו למערך המדידה מתחילת תכנית "שנת המפנה" במשטרת ישראל 

ועד היום:
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משקלות במדידה ושיטת חישוב הציון

ב"מערכת מפנה" עץ מדדים ייחודי לכל סוג יחידה. לכל עץ משקלות ומדדים שונים הרלוונטיים לליבת העיסוק 

והפעילות של אותה היחידה )תחנה, ימ"ר, יחידת תנועה, הונאה ועוד(.

וכדי  יחידה,  כל  של  ותפוקות  תשומות  בשקלול  ביצועיהן  היקף  ואת  השונות  היחידות  גודלי  את  לנרמל  כדי 

.Balance Score Card – לבצע השוואות בין יחידות יעילות לאחרות אנו משתמשים בשיטת חישוב ציונים

אמינות נתונים:

"מערכת מפנה" נשענת על מאגר הנתונים המרכזי של משטרת ישראל, עושה שימוש במאגרי מידע חיצוניים 

)כגון: הלמ"ס, משרד הפנים, נמלי תעופה ועוד( ושואבת את נתוניה ממערכות תפעוליות ממוחשבות בלבד!

באופן זה נוצרה שפה אחידה ואמת ארגונית אחת במשטרת ישראל בכל הנוגע לתפוקות ותשומות של כל 

יחידה ויחידה בכל הרמות )היקפי תיקים, מעצרים, דוחות, שוטרים, כלי רכב, טריטוריה, אוכלוסייה ועוד(.

שקיפות ארגונית:

"מערכת מפנה" זמינה ופתוחה לצפייה עבור כל משתמשי הקצה בארגון ללא תלות בדרגה או במעמד וללא 

מידור, זאת כדי לייצר רמת שקיפות גבוהה ויכולות השוואה מתקדמות בין היחידות השונות ובמטרה ליצור 

סביבה תחרותית בריאה.

חזית טכנולוגית:

במסגרת   .Clickview תוכנת  על  מבוססת  והיא  כיום  הקיימת  הטכנולוגיה  בחזית  עומדת  מפנה"  "מערכת 

עריכת בוחן ביצועים )Benchmark( בהשוואה לארגונים עסקיים ולמשטרות אחרות בעולם עברה המערכת 

משלב הקמתה ועד כה שינויים מתודולוגיים מהותיים רבים כדי לשפר את חווית ממשק המשתמש.

מתקדמות  תחקור  יכולות  מספקת  היא  לשבוע.  אחת  המתעדכנת  מקוונת"  "מערכת  היא  מפנה"  "מערכת 

נתונים  קיצור של ממש במשך הזמן הנדרש להפקת  בד בבד עם  קיימים בעבר,  היו  נתונים שלא  ו"קידוח" 

ושאילתות, פשוטות ומורכבות כאחד. המערכת בעלת ממשק משתמש נוח וידידותי למשתמש ונבנתה באופן 

המעודד את משתמשי הקצה לעשות בה שימוש תדיר. 

להלן המסך הראשי של קבוצת תחנות המשטרה )מכווץ ומורחב( במערכת המדידה "מפנה":

אל
שר

ת י
טר

ש
מ

 ב
ה

יד
מד

ה
ת 

כו
ער

מ
ת 

חו
ת

פ
ת

ה



22

מודול דוחות ניהוליים:

ב"מערכת מפנה" פותח מודול פורטל דוחות עשיר ויחיד מסוגו. פורטל זה משמש ככלי בסיסי בישיבות מטה 

וכן בביקוריהם חברי סגל הפיקוד הבכיר ביחידות השטח הנמדדות במערכת. 

ובעזרתו  ייחודיים  אנליטיים  פתרונות  מספק  הוא  ועדכני.  השוואתי  היסטורי,  מידע  מספק  הדוחות  פורטל 

לאתר  הגיאוגרפי,  בהיבט  גם  סטטיסטיים  נתונים  לנתח  היחידה,  למצב  משמעותיים  דפוסים  לאתר  ניתן 

אנומאליות וכן לערוך בכל מדד השוואות בין יחידות מצטיינות לאלו הטעונות שיפור על פי הציון והביצוע 

בפועל. 

להלן דוגמה למסכי פורטל הדוחות במערכת המדידה "מפנה":

מערך בקרה:

ניהול סיכונים מתמשך הנערך אחת לתקופה  חלק מהותי מתהליך מדידת הביצועים בארגון הוא תהליך 

ושתפקידו "לסגור מעגל" בנושא מערך המדידה בארגון.

המידה  אמות  לכך  בהתאמה  ודינאמיים.  מהירים  זמן  ובמקטעי  בקצב  ונושמת"  "חיה  המדידה  מערכת 

והמדדים אינם קבועים )מדדים מגיעים למיצוי, יעדי הארגון עשויים לעיתים לקבל נופך נוסף או להשתנות 

ועוד(. לכן במקביל לבניית מערך המדידה נבנה מערך המבקר תקופתית את הנושאים הנמדדים בהיבטים 

האלה:

•   האם המענה שניתן הוא המענה הנכון ביותר כרגע לייצג את מטרות הארגון;

•   האם המדדים שהוגדרו והנתונים הנאספים אכן מודדים את הדברים הנכונים;

•   האם הנתונים מדויקים ואמינים;

•   האם אכן הצלחנו להגיע לכדי שיפור.

כל חריגה מהיעד שהתגלתה מתוקנת בתוך זמן קצר כדי להתחיל מחזור חדש של מדידה הכולל את תיקון 

הליקויים שהתגלו במסגרת הפקת הלקחים.

תהליך המדידה דורש בקרה ואיטרציה מתמדת לאורך כל הדרך עד שיכוונן ויפעל כיאות. מחויבות ההנהלה 

לאסטרטגיה ולתכנית המדידה היא מפתח מרכזי להצלחה.
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סיכום ואתגרים להמשך המדידה:
כיום ברור לכל הארגונים, גם לאלו שטרם נכנסו לסטאטוס של מדידה עצמית, שללא תהליך מדידה מסודר 

יש  זאת  עם  מנוהל".  לא  נמדד  שלא  "מה  וכידוע  לעצמו.  שהציב  ביעדים  עמד  האם  לבחון  הארגון  יתקשה 

כי מנהלי  ראוי  לכן   .)!( ואינן המטרה עצמה  כלי עבודה עבור משתמשי הקצה  הן  כי מערכות מדידה  לזכור 

מערך המדידה, כמו גם המנהלים, יתנו את הדעת לסוגיות מהותיות באשר לתכולת המדדים, לסוגי המדדים 

ולשיטות המדידה, וכן לתובנות העולות באופן שוטף מהעבודה עם יחידות השטח ועם משתמשי הקצה בכל 

הדרגים. 

חלקן הגדול של סוגיות אלו הוא נוקב ומאתגר במיוחד ובהן השאלות האלה:

 •   מהי נקודת האיזון האופטימאלית בין מדידה בעלת היקף מדדים מצומצם ובין מדידת יתר 

    המתבטאת במספר רב של מדדים;

 •   האם מתן ציונים הוא השיטה המתאימה ביותר עבור מערך המדידה במשטרת ישראל – האם 

      השיטה אינה מסיטה את המפקד ממשימותיו לעיסוק מוגזם סביב נושא הציון. ייתכן שיש צורך 

;)Balance Score Card( "לבחון שיטות נוספות מלבד שיטת "סרגל הישגים מאוזן     

 •   האם נכון לבחור במדדים תפוקתיים בלבד או שראוי לבחון שילוב של סוגי מדדים נוספים כגון 

     מדדי תהליך, מדדי תוצאה ועוד.
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בדיקת שיפור היעילות של תחנות משטרה 
בתחום החקירות

יקטרינה יז'מסקי1

תקציר
משטרת  של  העל  ממטרות  הנן  להיתפס  העבריין  סיכויי  והגדלת  בפשיעה  בלחימה  האפקטיביות  הגברת 

אישום2,  כתבי  בכמות  בעלייה  נמדד  ההרתעה  חיזוק  "מפנה"  המדידה  במערכת  האחרונות.  בשנים  ישראל 

במעצרים עד תום הליכים3  ובמספר התיקים הגלויים4. לכל תחנת משטרה מחושבים מדי שנה יעדים לתפוקות 

אלו תוך שאיפה לאיזון בין יעד אתגרי לבין יכולת יישום ריאלית בטווח הקצר. במהלך כל שנה, מחושב הציון 

בשיטת סרגל הישגים מאוזן5 על סמך ביצועי התחנה, יחסית ליעד שהוצב לה בתחילת השנה. מטרת המחקר 

הנוכחי הינה בדיקת שיפור ההרתעה בעבירות מסוג פשיעה חמורה, בפרט אלימות, בראייה של ביצועי תחנות 

המשטרה לאורך השנים 2014-2003. 

1.   הקדמה
תהליך הטיפול בתיק הפלילי, תחילתו בהגשת תלונה בתחנת המשטרה על ידי האזרח או לחילופין, ביוזמת 

בלחימה  האפקטיביות  הגברת  כי  שוב  נציין  אישום.  כתב  בהגשת  או  התיק6  בסגירת  ומסתיים  המשטרה, 

השגת  לצורך   .)2014-2012( המפנה"  "שנות  של  העל  ממטרות  הן  להיתפס  העבריין  סיכויי  והגדלת  בפשיעה 

מטרות אלו, נקבעו לכל תחנת משטרה יעדי ביצוע ב-"מתחם ההרתעה" במערכת המדידה הארגונית "מפנה" 

)יז'מסקי, גרדר-שגיב ושר, Yazhemsky, Grader-Sageev & Sher, 2013 ;2014(. לאורך "שנות המפנה", בוצע מעקב 

שוטף אחר ביצועי התחנות על פי היעדים שהוגדרו להן )גרדר-שגיב, 2015; דיין, 2015( ונבחנו סיפורי הצלחה 

ביחידות שהגיעו להישגים גבוהים במיוחד )רוטשילד, 2015א(. 

המחקר הנוכחי בוחן את היקף שיפור הביצועים בתחום החקירות בתחנות המשטרה בראיה רב שנתית. נענה 

על השאלות הבאות: האם במהלך "שנות המפנה" חל שיפור ביעילות אכיפת החוק בעבירות חמורות בכלל 

ובעבירות אלימות בפרט? האם השיפור היה הדרגתי? והאם התמקדות בעבירות האלימות באה על חשבון 

טיפול בעבירות אחרות? 

לא  שלבית  רב  שיטה  ומוסברת  האופטימיזציה  בעיית  של  מתמטי  ניסוח  מופיע  המאמר  של   2 בפרק 

)תפוקות  לניתוח  ששימשו  הנתונים  מוצגים   3 בפרק  הזמן.  פני  על  היעילות  שיפור  של  לבדיקה  פרמטרית 

ותשומות של מגזר החקירות בתחנות( ומוסברת החלוקה של המדגם לפי תקופות שימוש במערכות מדידה 

ארגוניות: "קומפסטט" )2005-2003(, "מנה"ל"6 )2011-2006( ו-"מפנה" )2014-2012(. במהלך כל התקופה הנחקרת 

בתיקים  ובתמהיל העבירות  בכמות  וכתוצאה מכך  ובסוגי הפשיעה המדווחת  בהיקף  שינוי  חל   )2014-2003(

הפליליים בתחנות. פרק 3 כולל את תיאור המגמה. הקשר בין תמהיל העבירות לבין התפוקות בתחנת משטרה 

1מדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון, משטרת ישראל. PhD, מרצה וחוקרת, בית הספר למנהל עסקים, 

האוניברסיטה העברית בירושלים.
2כתב אישום: מסמך המוגש לבית משפט בתחילת תהליך המשפטי ובו פירוט של המעשים והראיות המגבשות את החשד נגד אדם בדבר 

ביצוע של עבירה פלילית. מסמך זה מוגש כאשר רשויות התביעה מחליטות כי בתיק החקירה קיימות די ראיות להוכחת אשמתו של חשוד.
הליכים  תום  עד  או  מעצרו:  המשך  על  משפט  בית  החלטת  והתקבלה  אישום  כתב  נגדו  שהוגש  אדם  כליאת  הליכים:  תום  עד  3מעצר 

המשפטיים נגדו, או עד החלטה אחרת של השופט.
4תיקים גלויים: תיקים אשר יש בהם חשוד בביצוע העבירה שנחקר ואושר כחשוד בתיק באמצעות טופס פרטי חשוד )טופס 3004(.

5Balanced scorecard )Kaplan and Norton, 1992(
6בעיקר מסיבה של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות או כאשר העבריין לא נודע

7מערכת המנה"ל – מדידה ניהול והערכה למפקד )אבנרי, 2008(.
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ניתוח מעטפת  מוצגים תוצאות   4 לפי סלי עבירות. בפרק  ביצועי מגזר החקירות  נפרד של  ניתוח  מצדיק 

הדרגתית  התקדמות  על  המצביעים  סטטיסטיים  ומבחנים   ,Data Envelopment Analysis )DEA( נתונים 

ומובהקת של מעטפת היעילות הארגונית בחקירות עבירות האלימות. השיפור חל בתקופה הראשונה של 

5 מסכם את  )2014-2012(. פרק  "שנות המפנה"  ולאחר מכן במהלך   )2006-2008( "מנה"ל"  מערכת המדידה 

המחקר ומצביע על כיווני מחקר עתידיים.

2.   מתודולוגיה

?DEA 2.1.   למה
בעלות  יחידות  של  יעילות  את  מודד  נתונים  מעטפת  ניתוח  פרמטרית,  סטטיסטיקה  של  לשיטות  בניגוד 

תשומות ותפוקות מרובות, ללא צורך בהנחת פונקציית ייצור או צורת התפלגות של חוסר יעילות. זוהי שיטה 

אמפירית לבניית חזית היעילות )מעטפת( המשווה כל יחידה שאינה יעילה אך ורק עם יחידות יעילות הדומות 

לה במדגם. יתרון נוסף בשיטה זו הוא יכולתה לחשוף חולשות פרטניות של יחידות מבלי להוסיף למשתנים 

משקלות סובייקטיביות מראש. 

DEA 2.2.   מודל
להלן מודל תכנון ליניארי8 עם אוריינטציה לשינוי בתפוקות בעקבות ההנחה שניתן להגדיל על ידי פעילות 

יעילה ומקצועית של משטרה את הגילויים ו/או הגשות כתבי אישום ו/או מעצרים עד תום ההליכים. השינוי 

בתפוקות אפשרי ללא תוספת כוח אדם ובהתחשב בהיקפי הפשיעה המדווחת למשטרה )רוטשילד, 2015ב(9.

בשנה  משטרה  )תחנת  הנחקרת  היחידה  של  אינדקס   -  o-ו במדגם  נכללות  יחידות  מספר   -  n כאשר 

מסוימת(. yok - תפוקה k של יחידה xo ,o - תשומה10 של יחידה o ו-zo -משתנה עזר )לא תשומה ולא תפוקה(. 

.SAS ניתן למצוא דוגמאות של בעיות תכנון ליניארי ופתרונן באמצעות תוכנת )Emrouznejad & Ho, 2012( 8בספר

9יז'מסקי ואחרים )2014( הציגו את הניסוח מתמטי של מודלים בסיסיים ב-DEA ודוגמה מספרית פשוטה להמחשה.

10יש לציין שבאופן כללי מודל DEA אינו מוגבל למספר המשתנים הנכללים בניתוח. 
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וקטור)xo,yok,zo( מציג נתונים שנאספו  ליחידה o במצב הקיים ו-                                     

הן קואורדינטות של הנקודה האופטימלית על מעטפת היעילות המתאימה ליחידה o )יעד(. 

    הינו ציון היעילות האופטימלי השווה ל-1 בפונקציית המטרה )1(, בכל היחידות הנמצאות על מעטפת 

כל   .)6(-)2( האילוצים  מערכת  של  התנאים  כל  את  שמקיים   , האפשרי11  האזור  את  "העוטפת"  היעילות, 

הנקודות הנמצאות מחוץ למעטפת הן לא יעילות ומקבלות ציון גדול מ-1. בפרק 4, מטעמי נוחות, הוצג ציון  

        המוגבל בטווח ]0,1( .

 ,o לפי האילוצים )2(-)3(, בנקודת היעד יתקבלו לפחות אותן כמויות של תפוקות כמו במצב הקיים של יחידה

תוך שימוש בכמויות זהות או פחותות של התשומות. לכל יחידה לא יעילה נקבעת קבוצת היחידות היעילות, 

הדומות לה מבחינת תמהיל המשתנים )תשומות, תפוקות ומשתנה עזר(. ככל שהערך האופטימלי         גבוה 

מודלים  לשמש  יכולות  אלו  נקודות  עולה.   o נחקרת  יחידה  לבין   i יעילה  יחידה  בין  הדמיון  מידת  כך  יותר, 

לחיקוי12 ליחידה הנחקרת o הנמצאת לא יעילה. חשוב לציין כי נקודת היעד מתקבלת כקומבינציה ליניארית 

של היחידות הקיימות, המבצעות תהליך עבודה דומה ומצליחות להגיע לביצועים טובים יותר בפועל. 

להגיע  כדי  היחסית.  היעילות  מעטפת  מיקום  על  המשפיעות  חריגות  לתצפיות  רגישות  המודל  תוצאות 

ליעדים יישומיים ולא חריגים מומלץ לבצע בדיקת הומוגניות של המדגם לפני ניתוח מעטפת נתונים. יז'מסקי 

ואחרים )2014( השתמשו בניתוח אשכולות כשלב מקדים ל-DEA על מנת למצוא קבוצות של תחנות דומות 

בגודל ובתמהיל העבירות )עבירות רכוש, סמים, החזקה לא חוקית של אמצעי לחימה, שוד, תקיפה חמורה, 

תקיפה קלה ויידוי אבנים(. בכל קבוצה הומוגנית, על סמך התוצאות שהתקבלו ב-DEA, חושב הישג נדרש 

מכיוון  הנוכחי  במחקר  הכרחי  אינו  האשכולות  ניתוח  של  שלב   .2013-2012 בשנים  משטרה  לתחנות  שנתי 

שהוא מתמקד בעבירות אלימות חמורות ולא בכל התיקים הפליליים, שהרכבם לפי סוגי הפשיעה ומורכבות 

החקירה משתנה מתחנה לתחנה. מטרת המחקר הנוכחי היא בדיקה של שיפור הביצועים של כל הארגון על 

פני הזמן, לכן ניתן לוותר במידה מסוימת על הדיוק בהגדרות היעדים לתחנות לא יעילות.

אילוץ )4( מגביל את השינוי האופטימאלי ביחידות לא יעילות על ידי התחשבות בכמות התיקים שנפתחו. 

בטווח הקצר השפעת המשטרה על כמות התיקים מוגבלת. אולם היקף התיקים שנפתחו בתחנה השפיע 

באופן ישיר על עומס העבודה של החוקרים ועל הפוטנציאל לגידול בתפוקות. יז'מסקי ואחרים )2014( ניתחו 

את התפוקות במונחי מנה )אחוז כתבי אישום, אחוז מעצרים עד תום הליכים ואחוז גילויים מסך התיקים(, 

 Banker & Morey,( כיוונית  וחד  ידועה  לכן סך התיקים הוגדר כמשתנה עזר כאשר השפעתו על היעילות 

1986(. יש לציין שבשיטה זו השימוש במשתנה עזר והוספת אילוץ הקמירות )5(, גורם לכך שקבוצת היחידות 

היעילות לא מושפעת מההחלטה אם מדדי התפוקות הם נומינליים או מדדי מנה. כאשר התפוקות במודל 

הן נומינליות )כמות כתבי אישום, מעצרים עד תום הליכים ותיקים הגלויים(, ניתן להגדיר את כמות התיקים 

היא  התחנה  מטרת   )6(-)1( מודל  לפי  היעילות.  על  השפעתו  כיוון  של  מראש  בחירה  ללא  עזר  כמשתנה 

מקסום התפוקות הנומינליות ככל שכמות כוח האדם מאפשרת. לפי אילוץ )4(, בנקודת היעד ההיפותטית

שפרמטר  ככל   .)Model I(13 הנוכחית  התיקים  כמות  סביב  מראש  שהוגדר  בטווח  נמצאת  התיקים  כמות 

שונים ערכים  הוצבו  הנוכחי  במחקר  מונוטונית.  בצורה  נחלשת   )4( אילוץ  של  השפעתו  יותר,  גדול   α

11Feasible region
12Benchmark
13 Internal non-discretionary factors 
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משמעותן   ,α=0.2 עבור  תוצאות  מוצגות   4 בפרק  יציבות.  שהמסקנות  לוודא  מנת  על  הפרמטר  של 

את  לנסח  ניתן   .zo של  הנוכחי  מהערך   ±20% של  בטווח  נמצאת  התיקים  כמות  היעד  שבנקודת  היא 

,α=0.2 עבור   ,)4( אילוץ  את  מחליף   )7( אילוץ  כאשר   ,)Model II( אחרת  בדרך  העזר  במשתנה  התלות 

כל היחידות בהן כמות התיקים נמצאת מחוץ לטווח של ±20% מהערך הנוכחי של התחנה הנחקרת zo, הן 

:)Ruggiero, 1996; Camanho, Portela & Vaz, 2009( אינן נכללות בחישובים

נחקרת14 נקודה  כל  סביב  מקומית  מעטפת  של  יצירה  היא   )7( באילוץ  משימוש  התוצאה 

)Golany and Thore, 1997(. ייתכן שעקב שימוש באילוצים )4( או )7(, תחנות שקיבלו ציון יעילות     השונה 

מ-1 יכולות להיכלל בחישוב של היעדים עבור תחנות שדומות להן ופחות יעילות. כמו באילוץ )4(, גם באילוץ 

)7( בוצע ניתוח רגישות לשינויים בפרמטר α. מסקנותיו מוצגים בפרק 4.

דרך נוספת להתחשב בהשפעה אפשרית של גודל התחנה על יעילותה הינה שימוש באילוץ הקמירות )5(. 

בנתונים  משתמשים  כאשר  מתבקש   )5( אילוץ  לגודל15.  משתנה  תשואה  של  הנחה  על  מבוסס   )5( אילוץ 

נומינליים בניתוח ויש פערים משמעותיים בגודל התחנות.  

לפי אילוץ )6( המשתנים במודל הם רציפים ואי-שליליים16. 

2.3.    בדיקה של שיפור היעילות
על  מחקר  השאר  בין  בעולם,  במשטרות    DEA של  יישומים  הציגו   )2014( ואחרים  יז'מסקי 

לנתח  מנת  על   .)Barros, 2006( הזמן  פני  על  משטרה  כוחות  של  הפרודוקטיביות  שיפור  אמידת 

היעילות  למעטפת  יעילות  לא  יחידות  של  )התקרבות  משטרה  כוחות  של  ההתייעלות  את 

היעילות(,  היחידות  של  בביצועים  )שיפור  הזמן17  פני  על  היעילות  מעטפת  של  ותזוזה  התקופתית( 

לא  שיטות  שני  ושולבו   2002-2000 בשנים  בליסבון  משטרתיים  אזורים   33 של  פאנל18  נתוני  נאספו 

)Färe, Grosskopf, Lindgren & Roos, 1992(ת  Malmquist הפרודוקטיביות  ומדד   DEA פרמטריות:  

.)Yazhemsky, Adler & Sher, 2008(

בשטחי  ופיצולים  )מיזוגים  ישראל  משטרת  בתחנות  רבים  טריטוריאליים  שינויים  חלו  האחרון  בעשור 

קבוצה  של  פאנל  בצורת  לניתוח  תצפיות  מספיק  נמצאו  לא  כך,  עקב  חדשות.  יחידות  והוקמו  התחנות( 

"שמורה" ומייצגת של תחנות בתקופה הנחקרת, ולכן שיטה זו לא התאימה לצרכי הניתוח. לפיכך, נבחרה 

יחידות של  קבוצות  של  יעילות  בין  השוואה  ומאפשרת  ב-1996  וגולני  ברוקט  ידי  על  שפותחה  השיטה 

או סוציו-כלכליים  לפי מאפיינים גאוגרפיים  המדגם לקבוצות  את  לחלק  )Brockett & Golany, 1996(. ניתן 

ולבצע השוואה ביניהן )Adler, Yazhemsky & Tarverdyan, 2010( או לחלק את המדגם לקבוצות לפי תקופות 

מחלקים  הראשון  בשלב  שלבית:  רב  היא  השיטה  הנוכחי.  במחקר  כמו  זמן,  לאורך  המגמות  את  ולנתח 

דוגמה  מוצגת   1 בתרשים  בנפרד.  קבוצה  בכל   DEA מודל ומפעילים  לקבוצות  תקופות  לפי  המדגם  את 

להמחשה. לצורך הפשטות, התשומות של תחנות זהות והתפוקות הן כתבי אישום ומעצרים )צירי הגרף(. 

14Dynamic clustering concept
15Variable returns to scale )VRS(S

16יש לציין שקיימים מודלים DEA הכוללים משתנים שלמים או בינאריים.

17Frontier shift
18נתוני פאנל )panel data( מכילים תצפיות לפי מספר משתנים שנדגמו במספר תקופות לגבי אותן יחידות, ללא ערכים חסרים.
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בעיית  בגלל  בגודל  דומות  להיות  צריכות  הראשון  בשלב  היחידות  של  הקבוצות  השיטה:  מגבלות  להלן 

הדיסקרימינציה20,19 ב-DEA )יז'מסקי, 2010(. באמצעות השיטה ניתן לזהות "תזוזה מקבילה" של המעטפת על 

פני הזמן )תרשים 1(. נדגיש, כי אם היחס בין התפוקות משתנה על פני הזמן וכתוצאה מכך חל שינוי בשיפוע 

של מעטפת היעילות התקופתית, ייתכן שלא נגלה את התופעה בשלב הרביעי על סמך מבחני הדירוגים. שינוי 

יכול להצביע על שינויים בסדרי העדיפויות של מקבלי החלטות, שינויים בהתמחות  בשיפוע של המעטפת 

היחידות או שינויים טכנולוגיים בארגון, לכן חשוב לציין אותם. ניתן לזהות את המגמות מהסוג הזה באמצעות 

ניתוח נוסף של נקודות קצה של מעטפת היעילות התקופתית )יעילות בשלב הראשון(, שהופכות ללא יעילות 

יחסית למעטפת הכוללת בשלב השלישי של הניתוח. בדוגמה המוצגת בתרשים 2 השתנה היחס בין התפוקות 

וכתוצאה באזור העליון של מעטפת היעילות נראה שיפור בתקופה t+1 ובאזור התחתון של מעטפת היעילות 

באזורים  התקופות  בין  הפערים  אדומים(,  )קווים  הכללית  היעילות  למעטפת  בהשוואה  ביעילות.  הרעה  יש 

שונים של מעטפת מתקזזים וייתכן שהמבחן הסטטיסטי יצביע על העדר הבדלים בין התקופות.

19Discrimination problem in DEA
20אי יכולת להבדיל בין תצפיות יעילות ולא יעילות עקב ריבוי משתנים לעומת כמות תצפיות בבעיית תכנון ליניארי.

 .t+1 והכוכבים הכחולים מייצגים את התחנות בתקופה t הנקודות הירוקות מייצגות את התחנות בתקופה

קווים ירוקים מגדירים את מעטפת היעילות בתקופה t וקווים כחולים מגדירים את מעטפת היעילות בתקופה 

t+1. בשלב השני, מחשבים את היעדים האופטימליים לכל היחידות על מעטפת היעילות התקופתית, על 

 DEA קווים ירוקים או כחולים בהתאמה לתקופה. בשלב השלישי מאחדים את המדגם ומפעילים את מודל

על הנתונים ההיפותטיים האופטימליים שחושבו בשלב הקודם. מתקבלת מעטפת יעילות הכללית המוצגת 

האופטימליות  היחידות  כל  הזמן,  פני  על  המעטפת  של  תזוזה  ללא   .1 בתרשים  אדומים  קווים  באמצאות 

אמורות להשתייך למעטפת היעילות הכללית. אם חל שינוי במעטפת התקופתית, בשלב הרביעי נגלה פערים 

בין הקבוצות בציוני היעילות שחושבו יחסית למעטפת האדומה. לצורך כך מפעילים את המבחן סטטיסטי 

לא פרמטרי )Kruskal-Wallis test(, המבוסס על דירוגי היחידות לפי ציוני היעילות שהתקבלו בשלב השלישי. 

תרשים מספר 1 - הצגה גרפית של שיפור היעילות על פני הזמן
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תרשים מספר 2 – הצגה גרפית של שינוי בשיפוע של מעטפת היעילות התקופתית

3.   נתונים
יז'מסקי ואחרים )2014( פיתחו מודל לקביעת הישג נדרש שנתי לתחנות משטרה על סמך ניתוח של הטיפול 

בסך התיקים ומודל לניתוח נפרד של תיקי אלימות13, חשיפה14 ופע"ר23. ההבדלים בתמהיל העבירות וכתוצאה 

מכן השונות בתהליכי עבודה בתחנות, נוטרלו על ידי ניתוח אשכולות המקדים ל-DEA. מכיוון שהמטרה של 

המחקר הנוכחי הינה ניתוח של מגמות לאורך זמן של כלל הארגון, התצפיות חולקו לקבוצות לפי ציר הזמן. 

 .DEA-ב נוספת של המדגם לקבוצות הומוגניות הייתה מעוררת את בעיית דיסקרימינציה24 קשה  חלוקה 

שימוש במודל הכללי, ללא חלוקה לאשכולות ול-"סלים" של עבירות, חשף את התופעה המתוארת בתרשים 

ייתכן שהשינוי בתמהיל של  ובשיפוע של מעטפת היעילות.  בין התפוקות  2: עם השנים חל שינוי ביחסים 

התיקים גרם לעלייה ביחס בין מעצרים עד תום הליכים לכתבי אישום. תרשים 3 מתאר את השינוי הדרמטי 

בהרכב של תיקי פשיעה חמורה בתחנות משטרה בתקופה הנחקרת 2014-2003: בולטת מגמת ירידה רציפה 

בכמות תיקי פע"ר לעומת תנודתיות קלה במספר תיקי אלימות וחשיפה. ככל שנתח תיקי האלימות בסך 

התיקים בתחנה גדל, כך גדל הסיכוי לשימוש במעצר עד תום הליכים. "נציין כי ההחלטה לעצור את החשוד 

עד תום ההליכים או עד החלטה אחרת התקבלה על ידי בית משפט לאחר שבחן את כל המידע שהובא 

בפניו. לפיכך מדידת כמות מעצרים אלה הינה איכותית ומשקפת נאמנה את הפעילות המשטרתית" )גרדר-

שגיב, 2015(.

21עבירות אלימות חמורה: רצח, ניסיון רצח, הריגה, חבלה חמורה, תקיפת שוטר בנסיבות חמורות, תקיפת עובד ציבור, אינוס, בעילה שלא 

כחוק, מעשה מגונה בכוח, סל עבירות השוד ויידוי אבנים.
22עבירות חשיפה: מכירת אלכוהול לקטין, הפרת חוק הכניסה לישראל )מעסיק, מלין ומסיע(, נשיאת סכין, סחר בסמים, גידול ויצור סמים, 

החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, סחר בנשים וסרסרות לזנות, שוחד, סחיטה באיומים, קבלת דבר בפשע, החזקה לא חוקית של אמצעי 
לחימה )אלמ"ב( והימורים.

23עבירות פע"ר: התפרצות לעסק, לדירה, לרכב וגניבת רכב. 

24אי יכולת להבדיל בין תצפיות יעילות ולא יעילות עקב ריבוי משתנים לעומת כמות תצפיות בבעיית תכנון ליניארי.
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ב תרשים מספר 3 – שינוי בהרכב של תיקי פשיעה חמורה בתחנות משטרה – ממוצעי המדגם

על מנת לזהות את המגמות של שינוי ביעילות תחנות על פני הזמן בניכוי השינוי בתמהיל התיקים, הוחלט 

לנתח בנפרד את הטיפול בתיקי אלימות, תיקי חשיפה ופע"ר. טבלה 1 מסכמת את המדגם ששימש לניתוח 

של תיקי אלימות. תצפית במדגם, או במילים אחרות, יחידה נחקרת, הינה תחנת משטרה או מרחב אופרטיבי 

בשנה מסוימת. תדירות שנתית נבחרה בשל תופעת עונתיות בפשיעה וכתוצאה בפעילות משטרה. על מנת 

לשמור על הומוגניות, נוכו מהמדגם יחידות עם תחומי פעילות מיוחדים: יחידות הונאה, ימ"ר, מג"ב, מרחב דוד 

הנמצא בעיר העתיקה בירושלים, מרחב נמל תעופה בן גוריון, תחנת בנימין ומרחבים חברון ושומרון הנמצאים 

שינויים  רבות עברו  ותחנות  בישראל  הוקמו תחנות משטרה חדשות   2014-2003 ש"י. במהלך השנים  במחוז 

נתונים בצורת פאנל מאוזן. כפי שניתן לראות  ליצור בסיס  ניתן היה  כך, לא  או מבניים. עקב  טריטוריאליים 

יותר תצפיות מייצגות את תחנות המשטרה לאורך השנים. עקב  ולכן  גידול במספר התחנות  יש   ,1 בטבלה 

בעיית הדיסקרימינציה ב-DEA, המודל לא הופעל בתדירות השנתית והמדגם של 693 תצפיות חולק לארבעה 

תתי-מדגמים בגודל דומה. תתי-המדגמים מייצגים תקופות שימוש במערכות מדידה ארגוניות: "קומפסטט" 

)תקופה 1(, "מנה"ל" )תקופות 2 ו-3( ו-"מפנה" )תקופה 4(. כתבי אישום, מעצרים עד תום הליכים, תיקים גלויים 

של  בסלים  נכללות  והן  חמורות  מוגדרות  אלה  עבירות  אלימות"21.  עבירות  "סל  לפי  נשלפו  התיקים  ומספר 

העבירות המשפיעות במערכת המדידה "מפנה" )דיין, 2015(. כפי שניתן לראות בטבלה 1, השינויים השנתיים 

תיקי  בכמות  בין התחנות  ניכרת בשונות  ירידה  קיימת  אך  אינם חדים,  אלימות  נתוני  בממוצעי המדגם של 

אלימות. התשומות והתפוקות המרביות במדגם התקבלו בשנה האחרונה.

בין התחנות במבנה העלויות  כי אין פערים  וההנחה היא  כוח אדם הינו המשאב העיקרי בתחום החקירות 

והקצאת הציוד הנדרש לחקירות. יז'מסקי ואחרים )2014( השתמשו במצבת חוקרים ושוטרי סיור כשתי תשומות 

במודל DEA והוסיפו אילוץ המבטיח שהמשקל היחסי של מצבת החקירות גבוה לפחות פי שניים מהמשקל 

של מצבת הסיור והשיטור לפי עיקרון התחלופה. במחקר הנוכחי, עקב חוסר נתונים זמינים, נכללה רק מצבת 

השוטרים במגזר החקירות הכוללת חוקרים, בלשים ואנשי מודיעין. בטבלה 1 נצפית בשנה האחרונה עלייה 

קלה בממוצע וירידה בשונות בין התחנות בכוח האדם במגזר החקירות. 
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טבלה מספר 1 – תיאור המדגם של תחנות המשטרה

מספר תקופהשנה
תצפיות

תפוקותמשתנה עזרתשומות

תיקים גלויים תיקי אלימותמצבת חקירות
- אלימות

כתבי אישום 
- אלימות

מעצרים עד 
תום הליכים - 

אלימות

סטיית ממוצע
התקן

סטייתממוצע
 התקן

סטיית ממוצע
התקן

סטיית ממוצע
התקן

סטייתממוצע
 התקן

2003

1

47453839432824218292774540

200449453640832624517084704940

200552423138029923115976614633

2006

2

54433338131824318393774938

200758403233727322816688734733

200859413033425923215586634833

2009

3

63443234025624115687665436

201063453232824523815387645335

201163453132023723215181615038

2012

4

61453033024024014683565839

201361442833521425514886595537

2014634728357222283168110736441

    

מצבת 
חקירות

תיקי 
אלימות

תיקים 
גלויים-
אלימות

כתבי 
אישום-
אלימות

מעצרים עד 
תום הליכים - 

אלימות

1.00מצבת חקירות

0.871.00תיקי אלימות

0.870.971.00תיקים גלויים-אלימות

0.850.860.891.00כתבי אישום-אלימות

מעצרים עד תום הליכים - 

אלימות

0.760.840.870.881.00

  

מקדמי המתאם החזקים בין המשתנים שהתקבלו על סמך המדגם של 693 תצפיות ומופיעים בטבלה 2 

מצביעים על בעיית המולטי-קולינריות ותומכים בשימוש DEA - המודל הלא פרמטרי המאפשר לנתח 

באמידת  צורך  ללא  משטרה  תחנות  של  והתפוקות  התשומות  התיקים,  בכמות  השינויים  את  זמנית  בו 

"פונקציית ייצור"25.

טבלה מספר 2 – קורלציה חיובית חזקה בין המשתנים

25Production function
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אלימות".  עבירות  "סל  לפי  שנשלפו  יחד  תצפיות   693 ו-   α=0.2 עבור   )6(-)1( המודל  הרצת  בוצעה  ראשית 

לאחר ההרצה של מודל DEA, התצפיות חולקו לארבע קבוצות תלת-שנתיות. בתרשים 4 ניתן לראות את 

אי-  נורמלית  צורת התרשים מזכירה ההתפלגות  לפי תקופות.  היעילות     בחלוקה  ציוני  ההתפלגות של 

של  הגרפית  התצוגה  סגול(.  )צבע  לשלילית26  הזמן  עם  שהפכה  אדום(  )צבע  חיובית  סטייה  עם  סימטרית 

הממצאים הראשוניים מאפשרת זיהוי של מגמת ההתייעלות שהארגון עבר )עלייה בציוני היעילות(. השיפור 

הקודמות  התקופות  לעומת  המפנה"  "שנות  במשך  השינוי  מובהקות  את  לבדוק  חשוב  לכן  הדרגתי,  הינו 

בעזרת השיטה הרב שלבית שתוארה בפרק 2.3. ייתכן שציוני היעילות שהוצגו בתרשים 4 מחושבים יחסית 

לקטעים שונים של מעטפת יעילות, לכן הם לא מומלצים למטרת דירוג היחידות. כאשר הממצאים נתמכים 

על ידי המודל הרב שלבי, ישנה הוכחה סטטיסטית להתקדמות של מעטפת יעילות תקופתית, כמו שהוצגה 

בתרשים 1.

26Negatively skewed distribution

התוצאות לא הושפעו במידה משמעותית משינויים בפרמטר α ומשימוש באילוץ )7( במקום אילוץ )4(. מקדמי 

 )7( ושימוש באילוץ   )0.3 לבין   0.2 בין   )שהוצבו   α לפי רמות שונות של  היעילות שהתקבלו  ציוני  בין  המתאם 

במקום אילוץ )4( נמדדו בסביבות 0.9 )הקשר חיובי חזק מאוד(. יש לציין שעל מנת להבדיל בין תצפיות יעילות 

 .)4( אילוץ  הכולל  במודל  )7( מאשר  אילוץ  הכולל  במודל  יותר של תצפיות  גדולה  כמות  נדרשת  יעילות  ולא 

למשל, בהרצה שכללה 693 תצפיות עבור α =0.2 ואילוץ )4(, 1% בלבד מהתצפיות קיבלו ציון יעילות 1. לעומת 

זאת, עבור α =0.2 ואילוץ )7(, 8% מהתצפיות הוגדרו כיעילות. בשני המודלים, ככל שפרמטר α עלה, השפעתו 

נחלשה וציון היעילות ירד בצורה מונוטונית. 
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נתונים  מוצגים   3 בטבלה  הניתוח.  של  הרביעי  השלב  של  תוצאות  מוצגים   4-3 ובתרשימים   4-3 בטבלאות 

1(, סטיית התקן וסכום הדירוגים של היחידות הצפויים תחת  הבאים: מספר תצפיות בכל תקופה )עמודה 

הדירוגים  של  וממוצעים  סכומים   ,)3-2 )עמודות  התקופתיות  היעילות  מעטפות  בין  הבדל  שאין  ההשערה 

האחרונות  העמודות   .)4-5 )עמודות  השיטה  של  השלישי  בשלב  שהתקבלו  היעילות  ציוני  לפי  שחושבו 

 .α מפוצלות לפי צירוף שונה של אילוצים וקביעה של פרמטר

.)Brockett & Golany, 1996( טבלה מספר 3 – תוצאות של השלב הרביעי בשיטת ברוקט וגולני

Mean score )5(Sum of  scores )4( Expected
 sum of
scores

under H0
)3(

 Standard
deviation
under H0

)2(

Number of
Observations

)1(

Period

Model II
α=0.3

Model I
α=0.2

Model II
α=0.3

Model I
α=0.2

20717830,55926,26951,3562,1591481

35330860,27252,58659,3372,2721712

33335162,99266,31765,5832,3471893

46851586,64895,29964,1952,3311854

Average scores were used for ties.

  

Model II

α=0.3
 Model I

α=0.2

142243Chi-Square

3Degrees of  freedom

<.0001Probability > Chi-Square

  

תקופה  של  היעילות  מעטפת   .3 ותקופה   2 תקופה  של  היעילות  מעטפות  בין  הבדל  אין  המסקנות:  להלן 

ביותר.  המתקדמת  הינה   )2014-2012(  4 תקופה  של  היעילות  ומעטפת  ביותר  הנמוכה  הינה   )2005-2003(  1

לפי טבלה 3 ותרשימים 6-5, קל לראות שהשיפור המשמעותי ביעילות התרחש פעמיים בתקופה הנחקרת: 

4 מוצגות תוצאות של  2014-2012(. בטבלה  )בשנים   4 ולאחר מכן בתקופה   )2008-2006 )בשנים   2 בתקופה 

מבחן סטטיסטי המבוסס על סכומי הדירוגים שמופיעים בטבלה 3.

Kruskal-Wallis Test - 4 טבלה מספר
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לפי טבלה 4 יש להסיק שההבדל בין היעילות בתקופות הינו מובהק סטטיסטית. עקב מגבלת מקום במאמר, 

5, קווים אופקיים מציגים את  II בלבד. בתרשים  5 מוצגות תוצאות של השלב הרביעי עבור מודל  בתרשים 

הערכים הבאים: מינימום, מקסימום וחציון של הדירוגים בתקופה t=1,2,3,4. מעוין מייצג את ממוצע הדירוגים 

5. הקופסא האפורה מייצגת את הטווח הבין-רבעוני בהתפלגות הדירוגים. לפי  3 בעמודה  המופיע בטבלה 

תרשימי קופסא קל לראות כי הרוב המכריע של הדירוגים בתקופה 4 עולה על הדירוגים של יחידות השייכות 

לתקופה 1.

תרשים מספר 5 – הצגה גרפית של התוצאות לפי מודל II – תרשימי קופסא27 לדירוגים לפי תקופות

27 Boxplots
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 5.   סיכום
נתונים  מעטפת  ניתוח  באמצעות  במשטרה  התייעלות  לבדיקת  המתודולוגיה  את  הציג  הנוכחי  המאמר 

)DEA( וסטטיסטיקה לא פרמטרית. זהו מחקר המשך של מחקרם של יז'מסקי ואחרים )2014( בו נקבעו 

לכל תחנת משטרה יעדי ביצוע שנתיים לתפוקות תוך שאיפה לאיזון בין יעד אתגרי לבין יכולת יישום ריאלית 

בטווח הקצר. במהלך כל שנה, מחושב הציון בשיטת סרגל הישגים מאוזן על סמך ביצועי התחנה יחסית 

מטרת  "מפנה".  הארגונית  המדידה  במערכת  ההרתעה"  ב-"מתחם  השנה  בתחילת  לה  שהוצב  ליעד 

המחקר הנוכחי הייתה בדיקת שיפור הביצועים לאורך שנים.

בכמות  מכך  וכתוצאה  בישראל  המדווחת  הפשיעה  ובסוגי  בהיקף  משמעותי  שינוי  חל   2014-2003 בשנים 

ובתמהיל העבירות בתיקים הפליליים שנחקרים בתחנות משטרה. לפיכך, הוחלט לנתח את הביצועים תוך 

חלוקה של תיקי פשיעה לפי סוגים: תיקי אלימות, חשיפה ופע"ר. 

במאמר הוצגו בצורה מורחבת תוצאות הניתוח של נושא האלימות שמסקנותיו חד משמעיות: "שנות המפנה" 

של  בראייה  אך  והתייעלותו.  בתחנות  החקירות  מגזר  של  בתפוקות  משמעותית  לעלייה  גרמו   )2014-2012(

ביצועי תחנות המשטרה לאורך שנים, נחשף גם שיפור קודם לכך ביעילות של המגזר החקירות, שהתרחש 

בתקופה 2008-2006. ייתכן שהשיפור במעטפת היעילות התקופתית נבע משינויים במדיניות פיקוד המשטרה 

הנלווים במעבר למערכת המדידה הארגונית "מנה"ל" ולאחר מכן ל-"מפנה". על מנת לחזק את הטענה שחל 

שיפור בהרתעה בעבירות מסוג אלימות וכתוצאה מכך יש השפעה על התנהגות האזרחים, נדרשת בדיקה 

נוספת של היקף הפשיעה בשנים הבאות. 

נציין מגמה של ירידה רציפה וניכרת בכמות התיקים מסוג פע"ר לאורך תקופה הנחקרת 2014-2003. ניתוח 

סיבות לתופעה הינו הכרחי למקבלי החלטות, אך איננו בתחום של המחקר הנוכחי. להבדיל מתיקי אלימות, 

בניתוח נפרד של תיקי פע"ר לא נמצאו שינויים במעטפת היעילות התקופתית: אין שינוי משמעותי בתפוקות 

לאחר ההתחשבות בכמות התיקים וכוח האדם. 

לבחירת  רגישות  היו  הניתוח  תוצאות  בנוסף,  מעורבת.  הייתה  המגמה  החשיפה,  תיקי  של  נפרד  בניתוח 

מעטפות  על  עולה   2 בתקופה  היעילות  שמעטפת  הייתה  היציבה  התוצאה  במודל.  ואילוצים  הפרמטרים 

מרבית  הייתה  החשיפה,  לתיקי  בהקשר  החקירות  מגזר  של  היעילות  שנותחו.  אחרות  מתקופות  יעילות 

בשנים הראשונות של מערכת "מנה"ל" )2008-2006(. 
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מעצרי תום הליכים בשנות "המפנה" 2012 - 2014
דוידי גרדר-שגיב1

תקציר

מעצרי חשודים עד תום ההליכים שמבצעת משטרת ישראל היו תמיד ביטוי לפעילות אפקטיבית וסינרגטית 

בין יחידות השטח )חקירות וסיור( ובין יחידות התביעה והפרקליטות, הממוקדת בעבירות חמורות, 

והנערכת בתוך פרק זמן קצר ובריכוז משאבים להגשת כתב אישום בתוך תקופת המעצר.

ובמיוחד במערכות המדידה  היחידה,  מדד להצלחת  היו  הליכים שבוצעו  תום  מעצרי  מספר  כי  אפוא  מובן 

הגבוה  והוא  הכולל,  מהציון  כ-8%  הוא  המדד  משקל  "מפנה"  במערכת  כי  נציין  ו"מנה"ל".  "מפנה"  האחרונות 

ביותר מכל מדדי המערכת. 

יש להדגיש, כי ההחלטה לעצור את החשוד עד תום ההליכים או עד החלטה אחרת התקבלה  בבית משפט 

איכותית  היא  האלה  המעצרים  של  מספרם  מדידת  לפיכך  לפניו.  שהובא  המידע  כל  את  בחן  שזה  לאחר 

ומשקפת נאמנה את הפעילות המשטרתית.  

בתקופת "המפנה" בשנים 2014-2012 אנו עדים לעלייה גדולה במספר מעצרי תום הליכים בהגדרה המורחבת 

שלהם )כתב אישום בתוך תקופת המעצר(, בסדר גודל של 29%. לאור ממצא זה ראינו לנכון לבחון מה מקור 

)מעצר עד תום הליכים, מעצר עד החלטה אחרת או מעצרי  העלייה הזו בהיבטים שונים כמו סוג המעצר 

ימים(, סוג העבירה שבגינה בוצע המעצר והמחוז שבוצע בו המעצר. קבוצת המעצרים הנבחנת כוללת את כל 

המעצרים שהוגש בהם כתב אישום בתוך תקופת המעצר. 

מטרתנו היא לבחון ממה נובעת העלייה הניכרת במספר מעצרי תום הליכים, באילו עבירות ובאילו יחידות. 

כמו כן, בחנו באיזו מידה ניתן לומר שהעלייה במעצרי תום הליכים נובעת מעלייה במעצרים איכותיים לאחר 

עבודה משטרתית מקצועית וממוקדת, אשר תורמת רבות לסיכויי העבריין להיתפס.

בתקופת  הקלאסיים  ההליכים  תום  מעצרי  במספר  הגידול  בדבר  הממצאים  כי  עולה  הנתונים  מניתוח 

כגון  החמורה  הפשיעה  כנגד  בנחישות  לפעול  יש  לפיה  אשר  ישראל,  משטרת  למדיניות  תואמים  "המפנה" 

עבירות האלימות והשוד.

רקע
נושא המעצרים עד תום ההליכים עלה לאחרונה לשיח הציבורי בכנסים ובכלי התקשורת )עיתונות וטלוויזיה(. 

כך  ועל  נחיצותם  על  הללו,  המעצרים  של  הגבוה  מספרם  על  נוקבת  ציבורית  ביקורת  נשמעת  זה  בשיח 

שמשטרת ישראל מבצעת אותם ב"יד קלה על ההדק" )השופטת בדימוס דורית בייניש, ינואר 2015(.

בתקופת "המפנה" בשנים 2014-2012 אנו עדים לעלייה גדולה במספר מעצרי תום הליכים בהגדרה המורחבת 

שלהם )כתב אישום בתוך תקופת המעצר(, בסדר גודל של 29%. לאור ממצא זה ראינו לנכון לבחון מה מקור 

העלייה הזו בהיבטים שונים, כגון: סוג המעצר, העבירה שבגינה בוצע המעצר והמחוז שבוצע בו המעצר.

באופן כללי ניתן לומר כי במדד "מעצרי תום הליכים" במערכת "המפנה" נכללים כל המעצרים שהוגש בהם 

כתב אישום במהלך תקופת המעצר, וסוגי המעצרים הנבחנים במחקרנו הם:

)1( סגן ניצב דודי גרדר-שגיב, קצין מדור מחקר וסטטיסטיקה, מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים
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 א.      מעצר עד תום ההליכים – מעצר של אדם שהוגש נגדו כתב אישום ובית המשפט החליט על המשך  

       מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

 ב.     מעצר עד ההחלטה אחרת – מעצר של אדם שהוגש נגדו כתב אישום במעמד הבקשה להארכת 

       המעצר, ובית המשפט האריך את המעצר "עד החלטה אחרת" שלו.

 ג.    מעצר ימים – מעצר של אדם שהוגש נגדו כתב אישום בהליך מהיר גם ללא בקשה למעצר תום   

       הליכים או למעצר עד החלטה אחרת.

יש להדגיש כי ההחלטה לעצור את החשוד עד תום ההליכים או עד החלטה אחרת מתקבלת בבית המשפט 

לאחר שזה בחן את כל המידע שהובא לפניו. לפיכך מדידת מספר המעצרים האלה היא איכותית ומשקפת 

נאמנה את הפעילות המשטרתית.

נובעת העלייה הניכרת במספר מעצרי תום הליכים בהגדרה המורחבת  מטרת המחקר היא לבחון ממה 

כמוסבר לעיל. האם העלייה במספר מעצרי תום הליכים מתרחשת בכל היחידות, ומהן המגמות הקיימות 

במספר מעצרי תום הליכים בעבירות השונות. 

קבוצות מעצרים
כאמור, בבדיקה נכללו כל המעצרים שהוגש בהם כתב אישום בתוך תקופת המעצר )על-פי ההגדרה של 

"מעצרים עד תום ההליכים" במערכת "מפנה"(. מעצרים אלו סווגו לחמש קבוצות, ולכל אחת מהן משמעות 

ייחודית כדלקמן:

א.   מעצרי תום הליכים "קלאסיים"

    אלו מעצרים שבהם החליט בית-המשפט על מעצרו של החשוד עד תום ההליכים נגדו.

של     או  חוקיים(  בלתי  )שוהים  שב"ח  עברייני  של  הליכים  תום  מעצרי  נכללו  לא  זו  בקבוצה      

      פלסטינים שעברו עבירות במחוז יהודה ושומרון )בעיקר עבירות ביטחון ויידויי אבנים – ראה   

    הסבר להלן(. כלומר, בקבוצה נכללו מעצרי תום הליכים בעבירות הפשיעה ה"קלאסיות".

      נדגיש כי נגד סוג המעצרים הזה הופנה השיח הציבורי שצוין לעיל.

ב.    מעצרים עד החלטה אחרת  

        במקרים אלו מוגש כתב אישום במעמד הבקשה להארכת המעצר. החשוד נעצר לתקופה   

        מוגבלת לפי החלטת השופט, ובסיומה הוא משתחרר )שחרור מלא או שחרור בתנאים כגון   

       מעצר בית(. 

        נבהיר כי חשודים שנעצרו תחילה עד החלטה אחרת ולאחר החלטה נוספת של השופט נעצרו  

       עד תום ההליכים – נספרו כעצורים עד תום הליכים.

ג.    מעצרי "ימים"

        מעצרים "רגילים" למספר ימים שהוגש בהם כתב אישום בתוך תקופת המעצר ללא החלטה על    

        תום הליכים או עד החלטה אחרת, ובסיום תקופת המעצר השתחרר החשוד )עם או בלי תנאים(,  

      או שבתוך תקופת המעצר נשפט החשוד.

ד.    מעצרים בגין שהייה בלתי חוקית בישראל 

      מעצרים שבהם החשודים הם פלסטינים תושבי השטחים שנעצרו בישראל בגין שהייה בלתי  

        חוקית )שב"ח( לפי חוק הכניסה לישראל. יש להדגיש כי עילת המעצר הייתה עבירת השב"ח ולא  

       נלוו לה עבירות פליליות קלאסיות אחרות )פרט לעבירה של תקיפת  שוטר אשר עשויה 
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       להתבצע בשעת המעצר(. נבהיר כי קבוצה זו אינה כוללת מעצרים של מסתננים מאפריקה בגין  

       עבירת ההסתננות. כמו כן, עצורי השב"ח נעצרים עד תום ההליכים משום שאם ישוחררו – ספק   

        רב אם יתייצבו להמשך משפטם. ברור אפוא כי מעצרי תום הליכים של שוהים בלתי חוקיים אינם 

       דומים כלל ועיקר למעצרים עד תום הליכים של חשודים בביצוע עבירות פשיעה קלאסיות ולכן 

       יש צורך לנתחם בנפרד.

ה.    מעצרי פלסטינים תושבי השטחים שפעלו במחוז יהודה ושומרון

עבירות   לביצוע  בחשד  שנעצרו  השטחים  תושבי  פלסטינים  הם  החשודים  זו  מעצרים  בקבוצת       

      פליליות בתחומי מחוז יהודה ושומרון ולכן הם מטופלים לפי החוק הירדני או לפי חוק השיפוט  

        הצבאי. לפיכך ראוי להתייחס לקבוצה זו בנפרד, ובמיוחד משום שהיא מאופיינת בעבירות ייחודיות 

      כמו עבירות ביטחון וידויי אבנים. נוסף לכך, גם נגד חשודים אלו מוגש כתב אישום בתוך תקופת  

      המעצר בדומה לעצורי השב"ח בישראל, כי אם ישוחררו- ספק אם יתייצבו להמשך משפטם.

תקופת הזמן הנבחנת
בניתוח הנתונים נערכה השוואה בין נתוני שנת 2014 )שנת "המפנה" השלישית( לעומת הממוצע של השנתיים 

שקדמו ל"מפנה" )2011-2010(. הסיבה לכך היא שבחודש יוני 2011 הופסק השימוש במערכת "מנה"ל" למטרות 

מדידה ומתן ציונים וזאת על-פי הנחיית המפכ"ל. שינוי זה בא לידי ביטוי בירידה ניכרת בתפוקות של תחנות 

איננה  בלבד   2011 לשנת  השוואה  לפיכך  ההליכים.  תום  עד  המעצרים  במספר  ירידה  גם  בהן  המשטרה, 

משקפת כהלכה את תמונת המצב האמתית.

עם זאת נציין כי הממצאים המקבילים המתייחסים להשוואה לשנת 2011 בלבד קרובים מאד לאלה שחושבו 

לפי ממוצע 2011-2010, ובכך מחזקים את התוקף של התמונה המוצגת.

ספירת העבירות
ספירת העבירות נעשית על-פי העבירה החמורה ביותר  מן העבירות שבגינן נעצר החשוד.

החומרה  אותה  שלהן  עבירות  שתי  של  במקרה  בחוק.  הקבוע  המרבי  העונש  לפי  נקבעה  העבירה  חומרת 

נקבעה עדיפות לפי היררכיה זו: אלימות, ביטחון, סדר ציבורי ורכוש.

הערה: הממצאים בעבודה הזו הופקו מתוך קובץ מעצרים הנשען על בסיס הנתונים של המעצרים במערכת 

"רימון". בגלל המורכבות של העיבודים וההגדרות ייתכנו הבדלים קלים בין הנתונים המוצגים בעבודה זו ובין 

הנתונים שהופקו ישירות ממערכת "מפנה".

עיקרי הממצאים
בפרק זה יובאו ממצאים נבחרים המתייחסים לשינוי במספר המעצרים בשנת 2014 לעומת ממוצע המעצרים 

בשנים 2011-2010 שקדמו לתקופת מערכת "מפנה". 

במונח "מעצרים" הכוונה היא לכלל המעצרים שהוגש בהם כתב אישום בתוך תקופת המעצר.
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מספר מעצרים – נתונים ארציים

הטבלה שלהלן מציגה את מספר המעצרים הארצי בחלוקה לשנים ולקבוצות מעצרים.

טבלה מספר 1: מספר המעצרים – נתונים ארציים

)*( שנת 2014 לעומת ממוצע השנים 2011-2010

מהטבלה שלעיל מסתמן גידול של ממש של 4,865 מעצרים )26.4%(, ובמיוחד בקבוצת מעצרי תום ההליכים 

בעבירות הפשיעה הקלאסיות )ללא שב"ח ועבירות ביטחון במחוז יהודה ושומרון( בשיעור של 38.2% )2,583 

מעצרים(.

כמחצית הגידול מקורה במעצרי תום הליכים קלאסיים )2,583 מעצרים( ומחציתו האחרת מקורה במעצרי 

פלסטינים במחוז יהודה ושומרון )2,670 מעצרים – כמעט כולם בעבירות ביטחון ויידוי אבנים(.

איכות המעצרים
הטבלה שלהלן מציגה את מספר המעצרים הכולל בשנים 2014-2010 ואת מספר המעצרים שהוגש בהם 

כתב אישום לפי קבוצת מעצרים. ככל שאחוז המעצרים שהוגש בהם כתב אישום מסך המעצרים שבוצעו 

גבוה יותר, כך ניתן לומר כי איכות המעצרים טובה יותר.

ומעצרי פלסטינים שעברו  בגין שהייה בלתי חוקית הישראל  נכללו מעצרים  כי בטבלה שלהלן לא  נדגיש 

עבירות במחוז יהודה ושומרון.

נזכיר כי בית המשפט הוא הגורם המחליט על מעצר עד תום ההליכים או עד החלטה אחרת, ולכן הנתונים 

המוצגים בטבלה שלהלן אכן מודדים את איכות המעצרים.
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טבלה מספר 2: איכות המעצרים

)*( שנת 2014 לעומת ממוצע השנים 2011-2010

בטבלה אפשר לראות כי חל גידול של ממש באיכות המעצרים הבאה לידי ביטוי בגידול באחוז מעצרי תום 

ההליכים בעבירות הפשיעה הקלאסיות מכלל המעצרים )בניכוי מעצרי שב"ח ומעצרי פלסטינים במחוז יהודה 

ושומרון( – עלייה מ- 13.3% בשנים 2011-2010  ל-17.4% בשנת 2014, כלומר עליה של 4.1%.

מעצרים בחלוקה למחוזות
הטבלה שלהלן מציגה את השינוי הנומינאלי ואת אחוז השינוי בכמות המעצרים בכל קבוצת מעצרים בחלוקה 

למחוזות.

טבלה מספר 3: המעצרים לפי חלוקה למחוזות

)*( שנת 2014 לעומת ממוצע השנים 2011-2010.
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אפשר לראות מהטבלה שלעיל כי חל גידול של ממש במספרם של מעצרי תום ההליכים הקלאסיים, בעיקר 

במחוז דרום )גידול של  1,198 מעצרים, עלייה של 88.6%!(, ובמחוז תל-אביב )גידול של 420, עלייה של 45.1%(.

גם במחוזות האחרים מסתמן גידול, אך הוא קטן יותר מהגידול במחוז דרום ובמחוז תל-אביב )מחוז צפון 

27.8%, מחוז ירושלים 38.4% ומחוז חוף 24.3%(.

מעצרים לפי חומרת העבירה
חומרת העבירה נקבעת לפי חומרת הענישה בחוק.

בעבירות מסוג עוון, העונש הקבוע בחוק הוא בין 3 חודשי מאסר ל-3 שנות מאסר.

בעבירות מסוג פשע, העונש הקבוע בחוק הוא מעל 3 שנות מאסר.

הטבלה שלהלן מציגה את השינוי הנומינאלי ואת אחוז השינוי בכל קבוצת מעצרים לפי חומרת העבירה.

טבלה מספר 4: מעצרים לפי חומרת העבירה

)*( שנת 2014 לעומת ממוצע השנים 2011-2010

גידול בולט מאד בשיעור של 44.3% בעבירות החמורות  מסוג פשע. זאת לעומת  ברמה הארצית מסתמן 

2.5% בעבירות מסוג עוון. בקבוצת מעצרי תום ההליכים הקלאסיים יש גידול של 42.2%  עלייה מזערית של 

בעבירות מסוג פשע, לעומת עלייה מתונה יותר של 30.5% בעבירות מסוג עוון. לעומת זאת, מסתמנת ירידה 

ובקבוצת  ימים  מעצרי  בקבוצת  אחרת,  החלטה  עד  מעצרים  בקבוצת  עוון  מסוג  המעצרים  באחוז  ניכרת 

מעצרי פלסטינים במחוז יהודה ושומרון.

מספר המעצרים הארצי בחלוקה לעבירות
השינוי  את  עבירות,  סוגי  לפי   2014 בשנת  הארצית  ברמה  המעצרים  מספר  את  מפרטת  שלהלן  הטבלה 

הנומינאלי במספר המעצרים בשנת 2014 לעומת ממוצע המעצרים באותו סוג עבירה בשנים 2011-2010, 

ואת אחוז השינוי באותן השנים. הצגת הנתונים בטבלה נעשתה לפי סדר יורד של השינוי הנומינאלי במספר 

המעצרים.
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טבלה מספר 5: מספר המעצרים הארצי לפי סוג העבירה

)*( שנת 2014 לעומת ממוצע השנים 2011-2010

)**( בעיקר בעבירות שהייה בלתי חוקית בארץ ועבירות של מתן שירותי הסעה, הלנה והעסקה לשוהים בלתי 

חוקיים.

 )0103  ,0107  ,0106 סטטיסטי  )סוג  ושומרון  יהודה  למחוז  בעיקר  הנוגעות  הביטחון  עבירות  הארצית,  ברמה 

תורמות כ-55.1% מכלל הגידול במעצרים )2,681 מ-4,865(. שאר הגידול מקורו בעבירות חמורות כמו תקיפות, 

שוד ועוד.

מעצרי תום הליכים בעבירות "קלאסיות"
כאמור, קבוצת מעצרי תום ההליכים הקלאסיים כוללת מעצרים שבהם החליט בית המשפט על מעצרו של 

החשוד עד תום ההליכים נגדו. נדגיש כי נגד קבוצת המעצרים הזו הופנה השיח הציבורי שצוין לעיל. 

ה"קלאסיות"  בעבירות  ההליכים  תום  עד  המעצרים  בקבוצת  העבירות  התפלגות  מוצגת  שלהלן  בתרשים 

בשנת 2014:
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תרשים מספר 1: מעצרי תום הליכים בעבירות ה"קלאסיות" בשנת 2014 לפי סוג העבירה

מהתרשים עולה כי 54% מהמעצרים עד תום ההליכים שבוצעו בשנת 2014 היו בעבירות האלה: חבלה גופנית 

חמורה, עבירות נגד הסדר הציבורי, תקיפה למעט עובד ציבור וכן איומים.

בטבלה שלהלן מוצגים נתונים על מעצרים עד תום הליכים קלאסיים בלבד לפי עבירות. 

הנתונים מוצגים לפי סדר יורד של השינוי הנומינאלי במספר המעצרים.

טבלה מספר 6: מעצרים עד תום ההליכים בעבירות ה"קלאסיות" לפי סוג העבירה
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)*( שנת 2014 לעומת ממוצע השנים 2011-2010

כולל נשיאת סכין עם עבירות נילוות כמו תקיפות ושוד, ועבירות קשירת קשר לעשות פשע  )1(

בעיקר מעסיקים, מלינים ומסיעים ללא שב"ח  )2(

בעיקר הפרת צווי בית משפט  )3(

בעיקר אמל"ח  )4(

בעיקר ידויי אבנים בתחומי מדינת ישראל  )5(

חלקן של ארבע עשרה העבירות הדומיננטיות המוצגת בטבלה לעיל הוא כ- 80.5% מכלל הגידול במעצרים 

בקבוצה זו. מהן, חלקן של עבירות האלימות הוא 55% מכלל הגידול )1,421 מ-2,583 מעצרים(. העבירות הבולטות 

הן: חבלה גופנית חמורה )גידול של 50.4%(, נשיאת סכין )גידול של 66.3%(, ותקיפה למעט עובד ציבור )גידול של 

.)30.7%

מעצרי פלסטינים במחוז יהודה ושומרון
הטבלה שלהלן מציגה את מעצרי תום הליכים של פלסטינים שביצעו עבירות בתחומי מחוז יהודה ושומרון

טבלה מספר 7: מעצרי פלסטינים במחוז יהודה ושומרון לפי סוג העבירה

)*( שנת 2014 לעומת ממוצע השנים 2011-2010

)**( בשנים שקדמו לתכנית "המפנה" נפתחו כ-40 תיקים בלבד בעבירות על חוקי החירום עקב שינוי בחקיקה. 

לפיכך אחוז השינוי לא רלוונטי בעבירות אלו.
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עצורים אלו מטופלים ע"י התביעה הצבאית ולפי החוק הירדני. כמעט כל הגידול של 2,670 המעצרים מקורו 

בשלוש העבירות הדומיננטיות האלה: עבירות ביטחון )אמצעי לחימה, כניסה ויציאה משטח סגור( – גידול של 

1,437 מעצרים )341.8%(, יידויי אבנים – גידול של 583 מעצרים )344.3%(, ועבירות על חוקי החירום – גידול של 

492 מעצרים. ניכר כי הגידול הוא בסדרי גודל של מאות אחוזים.

סיכום
בעבודה זו הוצגו ממצאים על כלל המעצרים שהוגש בהם כתב אישום בתוך תקופת המעצר.

דגש ניתן על קבוצת מעצרי תום ההליכים בעבירות הפשיעה הקלאסיות. 

נבחן השינוי בין שנת 2014 )שנת "המפנה" השלישית( ובין ממוצע השנים 2011-2010 שקדמו ל"מפנה".

בוצע ניתוח לפי קבוצות של מעצרים, מחוזות, סוגי עבירות וחומרתן.

הקלאסית  הפשיעה  בעבירות  ההליכים  תום  עד  המעצרים  במספר  ניכר  גידול  על  מצביעים  הממצאים 

בתקופת מערכת "מפנה" )2014-2012( לעומת התקופה שקדמה לה כדלקמן )2011-2010(:

א.   עלייה כוללת של 38.2% במספר המעצרים עד תום ההליכים )2,583 מעצרים(.

 ב.   בקבוצת המעצרים עד תום ההליכים הקלאסיים, חלה עלייה של 42.2% בעבירות חמורות מסוג פשע 

      )1,930 מעצרים( ועלייה של 30.5% בעבירות מסוג עוון )664 מעצרים(.

ג.   העבירות הבולטות הן:

     - עבירות חבלה גופנית חמורה – עלייה של 50.4% )358 מעצרים(,

     - עבירת נשיאת סכין – עלייה של 66.3% )322 מעצרים(,

     - עבירות תקיפה – עלייה של 30.7% )240 מעצרים(.

ד.   עלייה גדולה במספר המעצרים עד תום ההליכים הקלאסיים במחוזות דרום )88.6%( ותל-אביב )45.1%(.

הממצאים בדבר הגידול במספר מעצרי תום ההליכים הקלאסיים בתקופת "המפנה" 

תואמים את מדיניות משטרת ישראל,

 אשר לפיה יש לפעול בנחישות כנגד הפשיעה החמורה כגון עבירות האלימות והשוד.
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השפעת מיקוד האכיפה 
בעבירות המשפיעות על הביצועים

מיכל דיין1

תקציר
"עבירות משפיעות" הן עבירות אשר השפעתן על מרקם החיים ועל תחושת הביטחון של האזרח בישראל היא 

משמעותית במיוחד. במערכת המדידה "מפנה" ניתן דגש מיוחד על מניעתן ועל לכידת העבריינים המעורבים 

בביצוען. 

בעבירות  הפשיעה  היקף  מבחינת  הפשיעה  תמהיל  כי  עולה  האחרון  בעשור  הפשיעה  מגמות  מניתוח 

המשפיעות משתנה עם השנים. שינויים אלו נובעים בין היתר מהאופן שבו מבוצעת העבירה )כלפי אדם או 

 Vollaard &( ומיכולת מבצע העבירה לתכנן מראש את ביצועה ואת אופן בריחתו מהמשטרה ,)כלפי רכוש

Hamed, 2012(. אנו סבורים כי המאפיינים השונים של העבירות המשפיעות עשויים להשפיע גם על סיכויי 

העבריין להיתפס ועל יכולת ההרתעה המשטרתית בעבירות אלו.

מאמר זה בא לבחון את השפעת הגדרתן של עבירות רכוש, עבירות אלימות חמורה, ועבירות חשיפה כעבירות 

המשטרה  תחנות  בביצועי  משמעותי  שינוי  חל  האם  נבחן  האחרון.  בעשור  המשטרה  בתחנות  משפיעות 

הקשורים לעבירות אלו במהלך שנות המפנה 2012 – 2014 לעומת השנים 2005 – 2011, שקדמו לתכנית המפנה. 

כמו כן, נבחן האם שינויים שנעשו בארגון במערכות מדידת הביצועים השפיעו על תפוקות הארגון בעבירות 

המשפיעות.

רקע
ירידה של ממש במספר התיקים  בשנים האחרונות אנו עדים לירידה כללית ברמת הפשיעה, כלומר חלה 

הפליליים הנפתחים מדי שנה במשטרת ישראל.

תרשים 1: פשיעה מדווחת

1פקד מיכל דיין,  ראש חוליית מחקר במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון, משטרת ישראל
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יזומה מצד  תיקי חשיפה- אלו תיקים בעבירות שאין בהן מתלוננים ולפיכך הם נפתחים בעקבות פעילות 

המשטרה. בקבוצת העבירות הזו נכללות בין השאר עבירות אלה:: עבירות סמים, עבירות שוחד, משחקים 

אסורים והימורים, עבירות מוסר וזנות, סחיטה, נשיאת סכין, עבירות הקשורות לאמצעי לחימה )אמל"ח( ועוד.

כפי שאפשר לראות מהתרשים שלעיל, בשנת 2014 נפתחו במשטרת ישראל 354,606 תיקים, לעומת 495,603 

2005. במהלך העשור האחרון חלה ירידה של כ140,997 תיקים שנפתחו במשטרה,  תיקים שנפתחו בשנת 

כלומר ירידה של כ-28.5% במספר התיקים הפליליים. נדגיש כי הירידה במספר התיקים מתרחשת במקביל 

ניכרת  ירידה  חלה  האחרון  בעשור  לפיכך,  לשנה.  בממוצע   1.8% כ  של  עלייה  האוכלוסייה,  בגודל  לעלייה 

בשיעור הפשיעה לאלף נפש כפי שאפשר לראות בתרשים זה:

תרשים מספר 2: שיעור פשיעה לאלף נפש
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השינויים שחלו בפשיעה באים לידי ביטוי לא רק במספר התיקים הפליליים שנפתחים מדי שנה במשטרה, 

אלא גם בתמהיל הפשיעה מבחינת התפלגות התיקים בעבירות השונות.

לצורך בחינת התפלגות העבירות ותמהיל הפשיעה לאורך השנים, ניתחנו את המגמות בעבירות הפשיעה 

החמורה, בחלוקה לעבירות אלימות חמורה, פע"ר )פשיעת רכוש( ועבירות חשיפה. 

חבלה  הריגה,  לרצח,  ניסיון  רצח,  האלה:  העבירות  השאר  בין  נכללו  החמורה  האלימות  עבירות  בקבוצת 

גופנית חמורה, תקיפת עובד ציבור, אינוס ובעילה שלא כחוק, מעשה מגונה בכוח, שוד לסוגיו.

בעבירות הפע"ר נכללו העבירות האלה:: התפרצות לדירה, התפרצות לעסק, גניבת רכב וגניבה מתוך רכב.

בקבוצת עבירות החשיפה נכללו בין השאר העבירות האלה: סחר, גידול ואחזקת סמים שלא לשימוש עצמי, 

שוחד, הימורים, עבירות הקשורות לאמצעי לחימה )אמל"ח(, נשיאת סכין, איסור מכירת אלכוהול, העסקת, 

הלנת והסעת שוהים בלתי חוקיים ועוד.

סך כל התיקים בפשיעה החמורה שנכללו בניתוח זה הוא בין 42% )בשנת 2005( ל-32% )בשנת 2014( מסך 

כל הפשיעה בעשור האחרון. כלומר בעשור האחרון נתח הפשיעה החמורה מסך כל הפשיעה ירד בכ-10%.
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2005 חלה ירידה של כ-45% במספר התיקים בעבירות הפשיעה  3 אפשר לראות כי משנת  בתרשים מספר 

הפשיעה  בעבירות  התיקים  נפתחו  שבגינן  העבירות  בתמהיל  ניכר  שינוי  חל  לכך  נוסף  שנותחו.  החמורה 

החמורה -  החלק היחסי של עבירות הפע"ר מסך כל תיקי הפשיעה החמורה ירד מ-73% בשנת 2005 לכ-53% 

בשנת 2014. הירידה בפשיעת הרכוש נפוצה גם בעולם, בין היתר בארצות הברית, פינלנד, אנגליה ואוסטרליה. 

לעומת זאת נתח הפשיעה בעבירות אלימות חמורה הכפיל את עצמו מ-13% מסך כל תיקי הפשיעה החמורה 

2005 ל26% מסך כל תיקי הפשיעה החמורה בשנת 2014. נדגיש כי לא מדובר בעלייה נומינאלית של  בשנת 

תיקי אלימות חמורה, אלא רק בחלק היחסי של תיקי האלימות החמורה מסך כל התיקים שנפתחו בעבירות 

לומר  אפשר  האחרון.  בעשור  ירד  החמורה  הפשיעה  בעבירות  התיקים  מספר  מכך,  יתרה  חמורה.  פשיעה 

בבירור כי אופי הפשיעה השתנה - הפשיעה החמורה כיום מתאפיינת יותר בעבירות אלימות חמורה ופחות 

בעבירות רכוש.

מדידת ביצועים בעבירות המשפיעות
היא  האזרח  של  הביטחון  תחושת  ועל  החיים  מרקם  על  השפעתן  אשר  עבירות  הן  משפיעות"  "עבירות 

בהתאם  משטרה  תחנת  לכל  משפיעות"  "עבירות  הוגדרו  "המפנה"  תכנית  במסגרת  במיוחד.  משמעותית 

למאפייני הפשיעה באזורה. באופן כללי ניתן לסווג את העבירות המשפיעות לשלושה סוגים עיקריים, בדומה 

להתפלגות של עבירות הפשיעה החמורה: אלימות )בדגש על אלימות חמורה(, פע"ר )רכוש( וחשיפה )בעיקר 

סחר בסמים ואמל"ח(.

החוקרים Vollaard & Hamed מ)2012( מציינים במחקרם כי המדדים המשטרתיים משפיעים באופן שונה על 

בהבדל   הדן  מעמיק  עקרוני  ניתוח  כלל  מחקרם  ועל הביצועים בעבירות רכוש.  אלימות  בעבירות  הביצועים 

שבין מאפייני עבירות אלימות למאפייני עבירות רכוש, והודגש בו הצורך בניתוח נתונים נפרד לכל סוג עבירה. 

תרשים 3: תמהיל הפשיעה בעשור האחרון 2005 - 2014
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מבחינת המאפיינים השונים של עבירות רכוש ועבירות אלימות עולה כי בעבירות רכוש לרוב יש מחשבה 

מקדימה ותכנון מראש טרם ביצוע העבירה. בגניבת רכב למשל, לגנב יש זמן לתכנן את הפשע ואת אופן 

התחמקותו מהמשטרה. לעומת זאת, בעבירות אלימות לא תמיד יש כוונה תחילה מצד התוקף לבצע את 

עבירת האלימות, ולעיתים מדובר בהתנהגות אימפולסיבית המתרחשת כתגובה למצב מסוים שנוצר. כמו 

כן, בעבירות אלימות התנאים המקדימים לביצוע העבירה הם לרוב "נוחים פחות" לפוגע, בעיקר בהקשר 

הדיווח  רמת  לסוגיית  גם  מתייחסים  החוקרים  מהמשטרה.  התחמקות  או  בריחה  אסטרטגיית  תכנון  של 

למשטרה אשר משתנה בעבירות השונות. בעבירות רכוש ההחלטה אם לדווח למשטרה בעקבות היפגעות 

והן  למשטרה  מדווחות  תמיד  לא  אלימות  עבירות  זאת,  לעומת  מהביטוח.  החזר  לקבל  מהצורך  מושפע 

הסיבות  אחת  למשטרה.  לדווח  הנפגע  של  מרצונו  יותר  ומושפעות  מעבירות הרכוש  רגישות  יותר  רגישות 

לכך היא תפיסת הנפגע את מעשה האלימות שהוא חווה, והגדרתו הסובייקטיבית באשר למידת חומרת 

העבירה שבוצעה. ניתוח רמות הדיווח בחלוקה לעבירות רכוש ולעבירות אלימות הוא שלב חשוב בהגדרת 

יעדים ארגוניים, מאחר שרמת הדיווחיות של האזרחים על הפשיעה עשויה להשפיע גם על שיעור התיקים 

שפוענחו )clearance rate(, ועל סיכויי העבריין להיתפס. 

במערכת המדידה "מפנה", מדידת העבירות המשפיעות התמקדה בסיכויי העבריין להיתפס. באמירה סיכויי 

העבריין להיתפס כוונתנו לאחוז התיקים שהוגש בהם כתב אישום מסך כל התיקים שנפתחו. 

השלב הראשון בפיענוח התיקים הוא לאתר את החשוד בביצוע העבירה. במינוח המשטרתי תיקים אלו 

נקראים "תיקים גלויים", כלומר תיקים אשר יש בהם חשוד בביצוע העבירה שנחקר ואושר כחשוד בתיק 

בטופס פרטי חשוד )טופס 3004(.

המאפיינים השונים שהזכרנו קודם בעבירות רכוש ובעבירות אלימות באים לידי ביטוי גם מבחינה סטטיסטית 

בניתוח אחוז התיקים הגלויים:

תרשים 4: אחוז תיקים גלויים בעבירות המשפיעות
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התרשים שלעיל מציג את אחוז התיקים הגלויים מסך כל התיקים שנפתחו, בכל סוג עבירה.

שנות המפנה
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תיקי חשיפה- כאמור, אלו תיקים הנפתחים בעקבות פעילות יזומה של המשטרה בעבירות שבהן יש לחשוף 

כי אחוז התיקים הגלויים  וסחיטה(. לפיכך, אפשר לראות מהתרשים שלעיל  )כגון עבירות סמים  את ביצוען 

בעבירות אלו גבוה מאד: ב-94% מתיקי החשיפה בשנת 2014 נמצא החשוד בביצוע העבירה.

האלימות  עבירות  ובין  )רכוש(  הפע"ר  עבירות  בין  גדול  הבדל  יש  כי  נראה  הגלויים  התיקים  אחוז  בבחינת 

החמורה. בשנת 2014, נמצא החשוד בביצוע העבירה ב-75% מתיקי האלימות לעומת 14% בלבד בתיקי הפע"ר.  

כאמור, מפאת הקושי באיתור מבצע העבירה בעבירות רכוש, אשר לרוב מתוכננות בקפידה מראש מבחינת 

אופן בריחת העבריין, הסיכוי לאתר את מבצע העבירה נמוך במידה ניכרת מהסיכוי לכך בעבירות אלימות. 

עובדה זו חשובה ומשמעותית בשלב קביעת היעדים הארגוניים הקשורים לאכיפת הפשיעה בעבירות רכוש.

בניתוח המגמה הרב - שנתית, אפשר לראות כי בעשור האחרון חלה עלייה גדולה ועקבית באחוז התיקים 

הגלויים בכל סוגי עבירות הפשיעה החמורות. נדגיש כי בשנת 2014, אחוז התיקים הגלויים בעבירות אלו הוא 

הגבוה ביותר בעשור האחרון.

השלב הסופי והמכריע מבחינת יצירת הרתעה משטרתית הוא שלב הגשת כתב האישום. נדגיש כי לעיתים 

לשלב הגשת כתב האישום ישנו שלב מקדים של מעצר עד תום ההליכים.

במקרים אלו, מוגש כתב האישום במהלך תקופת המעצר, אשר נמשכת עד סיום ההליכים המשפטיים נגד 

החשוד. הגשת כתב אישום מתבצעת לרוב על ידי מערכת התביעה המשטרתית )כ- 85% מהתיקים שהוגש 

בהם כתב אישום(. בעבירות החמורות יותר, מוגש כתב האישום על ידי פרקליטות המדינה )כ- 15% מהתיקים 

שהוגש בהם כתב אישום(. 

התרשים שלהלן מציג את סיכויי העבריין להיתפס בעשור האחרון. סיכויים אלו נמדדים לפי אחוז התיקים 

שהוגש בהם כתב אישום מסך כל התיקים שנפתחו, בחלוקה לעבירות המשפיעות:

תרשים 5: סיכויי העבריין להיתפס בעבירות המשפיעות
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מתרשים מספר 5 עולה כי סיכויי העבריין להיתפס שונים מאד בין העבירות: בעבירות חשיפה, שבהן התיק 

נפתח ביוזמת המשטרה, אנו רואים כי סיכויי העבריין להיתפס גבוהים יותר מבשאר העבירות. הנתון המרכזי 

59,878 תיקים שנפתחו בשנת  לסיכויי העבריין להיתפס בעבירות הפע"ר. מתוך  בתרשים שלעיל מתייחס 

2014 בעבירות פע"ר, רק ב-3,626 הוגש כתב אישום )6%(. נדגיש כי סיכויי העבריין להיתפס מושפעים מאד 

מאחוז התיקים הגלויים - ככל שאחוז התיקים הגלויים גבוה יותר )מספר גבוה יותר של תיקים שיש בהם 

חשוד בביצוע העבירה(, כך יגדל הסיכוי למצות את הדין בתיקים רבים יותר באמצעות הגשת כתב אישום.

בניתוח המגמה הרב - שנתית, אפשר לראות כי בעשור האחרון חלה עלייה גדולה ועקבית בסיכויי העבריין 

2014,  היו סיכויי העבריין  כי בשנת  נדגיש  )פע"ר(.  ובעבירות הרכוש  להיתפס, בעבירות האלימות החמורה 

להיתפס בעבירות אלו הגבוהים ביותר בעשור האחרון.

עבירות אלימות חמורה
בשנת 2014 היה נתח האלימות החמורה מסך כל הפשיעה כ- 8.2%.

בתרשים שלהלן מופיעים נתוני אלימות חמורה המייצגים את השלבים העיקריים בתהליך הפלילי: מספר 

תיקים שנפתחו בעבירות אלימות חמורה, מספר תיקים גלויים וכמות תיקים שהוגש בהם כתב אישום. 

תרשים 6: סיכויי העבריין להיתפס בעבירות אלימות
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כתבי אישום גלויים תיקים

אלימות

מתרשים מספר 6 עולה כי בשנים 2013 – 2014 חלה עלייה במספר התיקים שהוגש בהם כתב אישום. בעשור 

האחרון כמעט הוכפל מספר התיקים שהוגש בהם כתב אישום )4,741 תיקים שהוגש בהם כתב אישום בשנת 

להניח  סביר  אשר  עלייה דרמטית  זוהי   .)2014 אישום בשנת  כתב  בהם  תיקים שהוגש   8,971 לעומת   ,2005

שהושפעה מהשימוש במערכת המדידה "מנה"ל" בשנת 2006.

בטבלה שלהלן המתייחסת לעבירות אלימות חמורה מוצגים הנתונים האלה: אחוז התיקים הגלויים מסך כל 

התיקים שנפתחו, אחוז התיקים שהוגש בהם כתב אישום מסך כל התיקים הגלויים, ואחוז התיקים שהוגש 

בהם כתב אישום מסך כל התיקים שנפתחו )המייצג את סיכויי העבריין להיתפס(.

שנות המפנה
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אחוז התיקים הגלויים אלימות חמורה

מסך התיקים

אחוז כתבי אישום מסך 

התיקים הגלויים

אחוז כתבי האישום 

מסך התיקים

200560%29%17%

200663%34%21%

200766%36%24%

200868%38%26%

200970%36%25%

201073%36%26%

201171%35%25%

201271%36%25%

201373%36%27%

201475%41%31%

טבלה מספר 1: סיכויי העבריין להיתפס בעבירות אלימות חמורה

2014(, חלה   –  2013( אפשר לראות מהטבלה שלעיל כי במהלך העשור האחרון, ובפרט בשנתיים האחרונות 

עלייה ניכרת בביצועי המשטרה בכל התהליך הפלילי בעבירות אלימות חמורה - באחוז התיקים הגלויים מסך 

כל התיקים, באחוז כתבי האישום מסך כל התיקים הגלויים, ובסיכויי העבריין להיתפס )המוצגים כאחוז כתבי 

האישום מסך כל התיקים(. לפיכך, אפשר לומר כי מיקוד האכיפה בעבירות אלו והגדרת עבירות האלימות 

החמורה כעבירות משפיעות אכן השפיעו באופן חיובי על ביצועי המשטרה ותרמו לעלייה בסיכויי העבריין 

להיתפס. נדגיש כי העליה בביצועי היחידות החלה עם הטמעת מערכת המדידה "מנה"ל" בשנת 2006.

מהשוואה למדינות אחרות בעולם עולה כי סיכויי העבריין להיתפס בהן בעבירות אלימות חמורה גבוהים יותר 

מהסיכויים לכך בארץ, לדוגמה: בארה"ב בשנים 2012 – 2013, הוגשו כתבי אישום בכ- 46% מהתיקים שנפתחו 

.)FBI -בעבירות רצח, שוד, אינוס בכוח ותקיפה חמורה )לקוח מאתר האינטרנט של ה

עבירות פע"ר )רכוש(
בשנת 2014 היה נתח עבירות הפע"ר )רכוש( מסך כל הפשיעה כ-17%.

מספר  הפלילי:  בתהליך  העיקריים  השלבים  את  המייצגים  הפע"ר,  עבירות  נתוני  מופיעים  שלהלן  בתרשים 

תיקים שנפתחו בעבירות פע"ר, מספר תיקים גלויים ומספר תיקים שהוגש בהם כתב אישום. 
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כתבי אישום
גילויים
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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כתבי אישום גילויים תיקים

תרשים 7: סיכויי העבריין להיתפס בעבירות פע"ר )רכוש(

מהתרשים שלעיל אפשר לראות באופן ברור כי חלה ירידה ניכרת במספר התיקים בעבירות פע"ר בעשור 

האחרון. כמו כן הכמות הנומינאלית של כתבי האישום בעבירות הפע"ר קטנה מאוד ביחס למספר התיקים 

בתרשים  לעיל  שהוצגו  כפי  פע"ר  בעבירות  הגלויים  התיקים  של  הנמוך  באחוז  תומך  זה  ממצא  שנפתחו. 

מספר 4. 

בטבלה שלהלן המתייחסת לעבירות פע"ר מוצגים הנתונים האלה: אחוז התיקים הגלויים מסך כל התיקים 

שנפתחו, אחוז התיקים שהוגש בהם כתב אישום מסך כל התיקים הגלויים, אחוז התיקים שהוגש בהם כתב 

אישום מסך כל התיקים שנפתחו )סיכויי העבריין להיתפס(.

טבלה מספר 2: סיכויי העבריין להיתפס בעבירות פע"ר )רכוש(

אחוז התיקים הגלויים פע"ר

מסך התיקים

אחוז כתבי אישום מסך 

התיקים הגלויים

אחוז כתבי האישום 

מסך התיקים

20058%31%3%

20068%42%3%

20079%44%4%

200810%44%4%

200912%38%5%

201013%37%5%

201112%38%5%

201212%43%5%

201312%47%6%

201414%43%6%

שנות המפנה
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בעשור האחרון חלה עלייה ניכרת באחוז התיקים הגלויים מסך כל התיקים שנפתחו בעבירות פע"ר. כמו כן, 

בשנים 2013 – 2014 )חלק משנות תכנית המפנה( חלה עלייה באחוז כתבי האישום מסך כל התיקים. נראה כי 

הגדרת עבירות הפע"ר כעבירות משפיעות, והגדרת יעדי ביצוע ארגוניים בעבירות אלו תרמו לשיפור בביצועי 

הפע"ר  בעבירות  להיתפס  העבריין  סיכויי  כי  נראה  זאת,  עם  להיתפס.  העבריין  סיכויי  בהעלאת  המשטרה 

נמוכים מאד ביחס לעבירות האחרות. נדגיש כי עבירות הפע"ר הוגדרו כיעד ארגוני החל משנת 2006 במערכת 

המנה"ל, ואכן ניתן לראות מגמת עליה במדדים בתקופה זו. 

מהשוואה למדינות אחרות בעולם עולה כי הקושי בתפיסת עברייני הרכוש קיים לא רק בישראל. עם זאת 

סיכויי העבריין להיתפס בעבירות הרכוש גבוהים במדינות אחרות יותר מבארץ. לדוגמה: בארה"ב בשנים 2012 

– 2013, הוגשו כתבי אישום בכ- 13% מהתיקים שנפתחו בעבירות התפרצות לדירה, התפרצות לעסק, גניבת 

.)FBI -רכב וגניבות של רכוש )לקוח מאתר האינטרנט של ה

עבירות חשיפה
בשנת 2014 היה נתח עבירות החשיפה החמורות מסך כל הפשיעה כ- 8%. נזכיר כי בניתוח הנתונים במאמר זה 

כללנו עבירות חשיפה חמורות ולא את כל עבירות החשיפה המוגדרות במערכות המשטרה.

בתרשים שלהלן מופיעים נתוני עבירות החשיפה, המייצגים את השלבים העיקריים בתהליך הפלילי: מספר 

תיקים שנפתחו בעבירות חשיפה, מספר תיקים גלויים ומספר תיקים שהוגש בהם כתב אישום. 

תרשים 8: סיכויי העבריין להיתפס בעבירות חשיפה
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כתבי אישום גלויים תיקים

מהתרשים שלעיל אפשר לראות שבעשור האחרון הייתה מגמה משתנה במספר התיקים בעבירות החשיפה. 

)במהלך שנות   2014  –  2013 נבלמה בשנים  וזו  ירידה במספר התיקים בעבירות החשיפה  2011 חלה  משנת 

תכנית המפנה( שבהן החלה שוב עלייה. נזכיר כי בעבירות אלו נרצה לראות עלייה במסםר התיקים שכן זו 

מעידה על עלייה באכיפה היזומה. בבחינת מספר התיקים הגלויים ומספר כתבי האישום אפשר לראות כי 

המגמה דומה למגמה במספר תיקי החשיפה - בשנת  2014 חלה עליה של כ- 1,700 תיקי חשיפה בהשוואה 

לשנת 2013. 

שנות המפנה
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יש לציין כי בשנת 2011 הוחלפה מערכת המדידה המשטרתית "מנה"ל" ששימשה את הארגון משנת 2006. 

"מפנה" המשקפת את מדיניות  2012, עת החלה תכנית המפנה,  הוטמעה מערכת המדידה  החל משנת 

זו(.   מאמרים  אסופת  של  בפתיחתה  המפורסם  ישראל  משטרת  של  הכללי  המפקח  דבר  )ראה  המפכ"ל 

ייתכן כי השינוי במדיניות הפיקוד והחלפת מערכת המדידה השפיעה על מיקוד הפעילות היזומה בעבירות 

החשיפה עד להתייצבות המדידה ולעלייה בתפוקות בעבירות החשיפה החל משנת 2013.

בטבלה שלהלן המתייחסת לעבירות חשיפה מוצגים הנתונים האלה: אחוז התיקים הגלויים מסך כל התיקים 

שנפתחו, אחוז התיקים שהוגש בהם כתב אישום מסך כל התיקים הגלויים, אחוז התיקים שהוגש בהם כתב 

אישום מסך כל התיקים שנפתחו )סיכויי העבריין להיתפס(.

אחוז התיקים הגלויים חשיפה

מסך התיקים

אחוז כתבי אישום מסך 

התיקים הגלויים

אחוז כתבי האישום 

מסך התיקים

200385%34%28%

200486%38%33%

200585%39%33%

200688%50%43%

200787%44%39%

200889%46%41%

200990%42%38%

201090%41%37%

201191%41%37%

201292%45%42%

201392%44%40%

201494%45%42%

בעשור האחרון חלה עלייה עקבית והדרגתית באחוז התיקים הגלויים מסך כל התיקים שנפתחו בעבירות 

חשיפה. עם זאת בשאר המדדים אפשר לראות כי בשנת 2006 אחוז כתבי האישום מסך כל התיקים הגלויים 

ואחוז כתבי האישום מסך כל התיקים שנפתחו הם הגבוהים ביותר בעשור האחרון )50% ו- 43% בהתאמה(. 

כאמור, בשנת 2006 הוטמעה בארגון מערכת המדידה "מנה"ל" אשר לראשונה במשטרה הציבה יעדים לכל 

תחנות המשטרה וחישבה ציונים המשקפים את ביצועי התחנות ביחס לאותם יעדים. יש לציין כי לעיתים 

העבירה,  בביצוע  חשוד  מציאת  ללא  ראיות,  מציאת  בעקבות  נעשית  חשיפה  בעבירות  התיק  פתיחת 

לדוגמה: מציאת כלי נשק ואמצעי חבלה, מציאת סמים וכדומה.  במידה מסוימת אפשר להסיק כי הפעילות 

המשטרתית היזומה רגישה יותר לשינויים במדידת הביצועים הארגונית. יתכן כי רגישות זו נובעת מהאתגר 

הקלאסית  הפשיעה  באכיפת  ומקצועי  דינמי  מהיר,  במענה  הצורך  לצד  יזומה,  פעילות  בהגברת  הטמון 

שמטרתה מניעת פשיעה ואכיפתה.



61

סיכום
הגדרת מדדים ויעדים משטרתיים היא תהליך מורכב שהשפעתו ניכרת באכיפת הפשיעה - מחד גיסא באופן 

שלא  פשיעה  סוגי  על  עקיף  באופן  גיסא  ומאידך  הסטטיסטיים,  בנתונים  המשתקפים  הביצועים  על  ישיר 

סווגו כמשפיעים ומרכזיים. בבחינת תמהיל הפשיעה החמורה בעשור האחרון נראה כי חלו שינויים מהותיים 

עשויים  אלו  שינויים  שנה.  בכל  והחשיפה  הרכוש  החמורה,  האלימות  בעבירות  התיקים  כמות  בהתפלגות 

להשפיע על הגדרת העבירות המשפיעות ומיקוד האכיפה בשנים הבאות.

עבירות אלימות ועבירות פע"ר )רכוש( מייצגות את עיקר הפעילות המשטרתית בלחימה בפשיעה החמורה. 

מלבד מיקוד האכיפה בעבירות אלו, נראה כי יש גורמים מתערבים רבים אשר משפיעים על סיכויי העבריין 

להיתפס, בהם אופן ביצוע העבירה )כלפי אדם או כלפי רכוש( ויכולת העבריין לתכנן מראש את ביצוע העבירה.

עבירות חשיפה, אשר מייצגות את הפעילות היזומה של המשטרה בתחום אכיפת הפשיעה, עשויות להיות 

רגישות יותר לשינויים ארגוניים ולשינויי מדיניות בשל הצורך האינסטינקטיבי של המשטרה להגיב לפשיעה 

ולמנוע אותה יותר מליזום אכיפה. באופן כללי ניתן לומר כי מיקוד האכיפה בעבירות המשפיעות תורם לעליה 

בסיכויי העבריין להיתפס בעבירות אלו. בנוסף, אנו ממליצים לבחון בהמשך את סיכויי העבריין להיתפס גם 

בעבירות שלא הוגדרו כמשפיעות.

נראה כי לאור המשימות הרבות שהמשטרה עומדת לפניהן, מיקוד ב"עבירות משפיעות" עשוי לתרום להגברת 

ההרתעה המשטרתית בעבירות אשר זוהו כמשפיעות על תחושת הביטחון האישי ועל אמון הציבור במשטרה. 

עם זאת יש לציין כי אנו רואים חשיבות רבה לעריכת מעקב ובקרה באשר למידת רלוונטיות העבירות שזוהו 

בעבר כמשפיעות. כמו כן יש לבחון את הצורך בהגדרת "עבירות משפיעות" חדשות עקב שינויים חברתיים, 

דמוגרפיים וטכנולוגיים אשר עשויים להשפיע על תחושת הביטחון האישי ועל אמון הציבור במשטרה.

בביליוגרפיה

Vollaard, B., Hamed, J., )2012( Why the Police Have an Effect on Violent Crime After All: Evidence 

from the British Crime Survey.  Journal of  Law and Economics, vol 55. No. 4, 901-924.
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אפקטיביות האכיפה – כל התורה על רגל אחת
אילן גורן1

מבוא
מטרתה הישירה של אכיפת חוקי התנועה הינה – הגברת הציות לחוק, מאחר ומרבית תאונות הדרכים נגרמות 

ופעילות  אכיפה  באמצעות  התנועה,  לחוקי  הציות  הגברת  התנועה.  לחוקי  הדרך  משתמשי  ציות  אי  עקב 

ואכיפה  בולטות  נוכחות,  נמנים:  האכיפה  מנגנון  על  בדרך.  הבטיחות  רמת  את  לשפר  אמורה  משטרתית, 

אפקטיבית של חוקי התנועה, הסברה ופרסום בשילוב ענישה מרתיעה, וכן חינוך לנהיגה נכונה וזהירה. ההנחה 

היא כי שימוש מושכל בשיטות האכיפה יוביל לשינוי נורמות הנהיגה ובסופו של דבר יביא הדבר לירידה בכמות 
תאונות הדרכים ובחומרתן. )1( 

תוך שימוש באמצעים  והאכיפה המשטרתית,  רבים המתמקדים במישור ההרתעתי של הפיקוח  מחקרים 

בולטים, מציפים לפחות שלוש השלכות מובחנות )2( )3(:

•   השפעה וויזואלית מידית - באה לידי ביטוי בשינוי התנהגותי מידי בקרב הנהגים, ובפרט באשר    

     למהירות נסיעתם.

•   השפעה ברמת הזיכרון במקום ובנקודת הזמן- גורמת לנהג "לבחון" את התנהגותו בנהיגה     

     )מהירות נסיעתו( - כאשר יחלוף שוב באותה נקודת כביש, בו הבחין לראשונה בנוכחות   

     המשטרתית )נוכחות שאיננה חד פעמית(. 

•   השפעה כללית "אפקט ההילה " או " אפקט הגלישה "- באה לידי ביטוי בשינוי התנהגותם של    

     נהגים בקטעי כביש שלא היו בפיקוח משטרתי. אפקט זה קיים בעיקר בנושא מהירות אך אינו  

    באה לידי ביטוי בציות לתמרור עצור.

החוקרים אינם תמימי דעים אודות האפקטיביות של שיטות האכיפה והפיקוח ועיקר הטענות נעוצות בקשיים 

אודות  מובהק  באופן  להסיק  ניתן  תמיד  לא  יותר,  ספציפי  באופן  כלומר,  המחקרים.  בביצוע  מתודולוגיים 

הקורלציה החיובית בין נוכחות משטרתית, פיקוח ואכיפה לבין ירידה משמעותית במספר תאונות הדרכים 

והנפגעים )4(. דוח המדען של בנק ישראל מצביע על כך שהאכיפה בישראל אינה משפיעה על ירידה בתאונות 

דרכים )5(.

עם כניסתו לתפקיד, בשנת 2011 דרש המפכ"ל מאגף התנועה לבחון ולמדוד את אפקטיביות פעילות האכיפה. 

השאלה הפשוטה "מהי אכיפה אפקטיבית?" הייתה הציר המוביל למהפך באגף התנועה. לכאורה, התשובה 

פשוטה ונגזרת מיעוד האגף: אכיפה אפקטיבית המביאה לשינוי בתרבות הנהיגה ולצמצום ההרוגים והנפגעים 

תאונות  כמות  את  הורדנו  "האם  התחתונה:  בשורה  להתמקד  צריכה  המדידה  כלומר,  דרכים.  בתאונות 

הדרכים והנפגעים?" ללא קשר לפעולות שננקטו על מנת להשיג תוצאה זו. צורת מדידה זו מטילה בעצם 

תוכנית  ולהכין  השטח שבשליטתם  להכיר את  אותם  ומחייבת  היחידות,  על מפקדי  את האחריות המלאה 

תקיפה על מנת לטפל בו.

במהלך הדיונים על קביעת היעדים והמדדים עלתה מצד המפקדים השאלה "איך אנחנו יכולים להשפיע על 

תאונות הדרכים?". שאלה זו, שעלתה לא אחת, תאמה את הממצאים במחקרים שלעיל. אם כך מה תפקיד 

יחידות התנועה? ההתמודדות עם שאלה זו יצרה שורה של עבודות ומחקרים שהובילו ליצירת תורה מסודרת 

1רב פקד אילן גורן קצין מחקר באגף התנועה משטרת ישראל
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פערים  על  גישרנו  העבודה  שיטות  של  העבודה,  תהליכי  את  בחנו  ויעילותן.  האכיפה  שיטות  על  ומוכחת 

טכנולוגיים, הובלנו להתייעלות ולהתמקדות בפעילות האכיפה, לשיתוף פעולה עם גורמים מחוץ למשטרה 

ולשינויים ארגוניים. תהליך זה לווה בהפקת לקחים ותיקונים, הוא מצוי עדיין בהתהוות ודרוש שינויים נוספים 

והשינוי בתהליכי העבודה  היא לסקור בקצרה את החדשנות בחשיבה  זה  עד להתייצבות. מטרת מאמר 

שהובילו לאכיפה אפקטיבית יותר.

אכיפה וענישה כמוביל שינוי התנהגות
האמצעי העיקרי העומד לרשות המשטרה לצמצום תאונות הדרכים, הוא האכיפה. קרי, הטלת סנקציה על 

נהג שביצע עבירה על מנת לשנות את התנהגותו. מאידך, על פי מדעי ההתנהגות, אכיפה )ענישה( כגורם 

לשינוי בהתנהגות ידוע כבעייתי )6( )7(:

•   כאשר הענישה אינה מידית לא נוצר הקשר תודעתי בין העבירה לענישה.

•   העדר ענישה, יוצר למעשה חיזוק חיובי לביצוע עבירות: אם אני מדבר בסלולרי ולא עשיתי   

    תאונה בפעם הראשונה וגם לא בפעם השנייה אז לא מסוכן, אם גם לא נתפסתי על ידי שוטר  

  אז סיכוי שבפעם הבאה אקבל דוח הוא נמוך, כלומר זה בסדר לדבר בסלולרי.

•   עוצמת הענישה חייבת להיות מספיק גבוהה אחרת לומד האזרח להשלים עם העונש, ולא   

    נוצרת הרתעה: אם אני תמיד נוהג מהר, ותפסו אותי רק פעמים ובשתיהן הגעתי להסדר טיעון  

  ואם השופט אחרי שנתיים נותן את הדוח המקורי ומאפשר 10 תשלומים ללא ריבית,   

  אז לא נורא לנהוג במהירות מופרזת.

כאשר בחנו את הנקודות האלה הגענו למסקנה שאנו לוקים בכל אחת מהסוגיות, כמו כן היה ברור לנו שלא 

ניתן לסמוך על אכיפה בלבד אלא שהפתרון צריך להיות מערכתי ומשולב עם גורמים נוספים. הפתרון כלל 

מספר עקרונות שאותם אפרט בהמשך:

•   מיקוד האכיפה עפ"י עיקרון הפרטו )לפי מיקום, עבירות, ועבריינים(

•   מיצוי יתרון יחסי של יחידות האכיפה

•   מידיות האכיפה ומיצוי הדין תוך חיזוק שלטון החוק.

•   אכיפה מלווה בהסברה

•   אחריות מפקדים לצד פיקוח ובקרה 

מיקוד אכיפה בצירים אדומים
עיקרון הפרטו מוכר זמן רב כדרך למיקוד עבודה )8( וטיפול בבעיות הנוגעות לתהליכי עבודה. אחת הדרכים 

זה מעסיק את אגף התנועה מזה  נושא  זה הוא מיקוד על פי מיקום, קרי, כבישים אדומים.  למיקוד מסוג 

מספר שנים. בדו"ח שיינין )9( צויינו 750 ק"מ של כבישים מסוכנים. בדוח נוסף של אור ירוק )10( מצוינים 337 ק"מ 

של כבישים מסוכנים. 

משרד התחבורה מדרג את קטעי הכביש המסוכנים על ידי איחוד תאונות שהמרחק ביניהן אינו עולה על 
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חצי ק"מ לקטע אחד. את הקטעים האלה הוא מדרג לפי תאונות לק"מ כביש, ומטפל בקטעים המסוכנים 

ביותר. תוצאת צורת חישוב זו הינה קטעים קצרים הדורשים התערבות וטיפול. שיטה זו לא מתאימה לאכיפה 

של ניידות שכן טיפול לאורך זמן בקטע קצר מאוד יוצר תסכול בקרב שוטרים האוכפים.

צורת החישוב שהייתה מקובלת באת"ן לקביעת מוקדי סיכון הייתה לבחון קטעים בין צמתים ובין גבולות גזרה. 

שיטה זו מתעלמת ממצבים בו חוצים קטעים מסוכנים ו/או מאריכים אותם בצורה מלאכותית )איור 1(

איור 1: חלוקה מלאכותית של קטע ע"י צומת

העיגולים בתרשים מתארים את כמות התאונות בכביש. ניתן לראות כי הקטע המסוכן הוא בין ק"מ 3 ל-9. הצומת מחלק את הקטע בצורה 
מלאכותית ונוספים קטעים ללא תאונות כך ששני הקטעים החדשים )אדום וכחול( מקבלים ציון  סיכון נמוך ביחס לקטע המקורי )ירוק(.

על מנת להתגבר על הבעיות הללו הגדרנו מראש מרחק סביר לעבודה של ניידת: בין עשרה לשלושים ק"מ.

לאורך  חמורות  דרכים  תאונות  בדקנו  התחבורה:  משרד  של  לשיטה  דומה  היתה  השתמשנו  בה  השיטה 

שלוש שנים. מיינו את התאונות לאורך הכביש בסדר עולה, התחלנו מתאונה אחת וצברנו תאונות עד שהגענו 

לעשרה ק"מ. עצרנו כאשר הגענו למקסימום תאונות דרכים חמורות לק"מ כביש או לאחר שלושים  ק"מ. 

לאחר שהצגנו את הגרסה הראשונה של הכבישים האדומים נטען שחלק מהקטעים עברו שינויי תשתית 

לכן  ולא בכולו  נעשו בחלק מהקטע  נטען ששינויי התשתית  ולפיכך אינם ראויים להיחשב לאדומים. מנגד, 

עדין צריך למקד פעילות בשטח. בנוסף היו קטעים בהם לאחר השנה הראשונה חלה ירידה בתאונות דרכים 

ולפיכך היו אמורים להיגרע מרשימת הכבישים האדומים. במקרים אלו נוצר חשש שהפחתת הפעילות תגרום 

לעליה בתאונות. 

על מנת להתמודד עם שתי בעיות אלו נתנו לכל תאונה משקל לפי השנה בה ארעה וכך קטעי כביש בהם 

ירדה כמות התאונות יצאו בהדרגה מהרשימה ונכנסו קטעים בהם כמות התאונות עלתה. תוצאת פעילות זו 

הייתה ירידה בתאונות החמורות בכבישים האדומים בעשרות אחוזים. בעקבות ההצלחה הרחבנו את המיקוד 

גם לרחובות אדומים עם התאמות נדרשות. גם ברחובות אלו נרשמה ירידה בכמות התאונות החמורות. )איור 

)2
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איור 2: ירידה בתאונות חמורות במוקדי סיכון

רשימת הכבישים והרחובות מתעדכנת אחת לשנה. לכן יש פער בין כמות התאונות בין השנים. מהתרשים ניתן לראות כי הפעילות ברחובות 
ובכבישים האדומים הפחיתה את התאונות החמורות בעשרות אחוזים. ההשפעה ברחובות האדומים ב-2013 כמעט ולא הורגשה בגלל 

הטמעה לקויה.

מיקוד אכיפה כנגד עבירות הגורמות לתאונות חמורות
ההחלטה על מיקוד בעבירות אינה דבר של מה בכך. ראשית סיבות התאונה כפי שנרשמות על ידי בוחני 

התנועה אינן משקפות בהכרח את העבירה שהובילה לתאונה: סטייה מנתיב ואי שמירת רווח למשל יכולים 

יש  ושנית  עבירה(.  )שאינה  הנהג  מהרדמות  או  עקיפה  מניסיון  שיכרות,  דעת,  מהיסח  ממהירות,  להיגרם  

למעלה מ-1000 סעיפים בחוקי התעבורה, קיימים מספר סעיפים לכל עבירה, כל אחד מהם מתאים לנסיבות 

אחרות, הקיצונית ביותר היא עבירת המהירות הנחלקת ליותר ממאה סעיפי עבירה. 

בשלב הראשון התמקדנו בשלושה סוגים של עבירות אליהם התייחסנו כסל אחד: 

נסיעה          שכרות,  המותר(,  מעל  קמ"ש   25( גבוהה  מהירות   – לתאונות  אותן  לקשר  שניתן  עבירות   • 

    באור אדום, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל ולרכב, עקיפות.

עבירות נפוצות המגבירות את חומרת בתאונה– שימוש בסלולארי ואי חגירת חגורות בטיחות.  •

עבירות בריונות – נסיעה על השול, פניות בניגוד למסומן, מעבר על שטח הפרדה.  •

בתאונות  מעורבים  שהיו  נהגים  נבדקו  לתאונות.  אכיפה  בין  הקשר  על  מקיף  מחקר  נערך   במקביל, 

ולהלן  הנהגים  לשאר  השוואה  ונערכה  לתאונה,  שקדמו  השנים  בשלוש  שקיבלו  הדוחות   ואת 

הממצאים:

אשר   נהג  דוחות.  לשלושה  אחד  דוח  בין  שקיבלו  נהגים  בקרב  בהתנהגות  מובהק  הבדל  קיים   • 

יותר משלושה  דוחות נחשב נהג מסוכן וסיכוייו להיות מעורב בתאונה חמורה גבוהים פי           קיבל 

    3.2 משאר הנהגים.

70% מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות חמורות לא קיבלו דוח – בעיקר נהגים צעירים.  •
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נהגים עם רישיון לאופנוע בלבד )מאפיין בעיקר נהגים צעירים( הם בעלי סיכוי למעורבות בתאונה    •

הגבוה פי 8.2 משאר הנהגים.  

ישנן עבירות המאפיינות נהגים שמעורבים בתאונות )איור 3(.  •

איור 3: התפלגות נהגים מעורבים בקטלניות לפי סוגי הדוחות, ובהשוואה לשאר הנהגים

גובה העמודה מייצג את כמות האכיפה לפי מדיניות אגף התנועה בשנים בהן נערך המחקר. הפער בין ההתפלגות של המעורבים בקטלניות 
וההתפלגות של שאר הנהגים מצביעה על עבירות שהן "נורמות" ובין עבירות שמאפיינות נהגים מסוכנים, קרי ההסתברות שיהיו מעורבים 

בתאונה קטלנית גבוהה יותר

תוצאות מחקר זה )11( הובילו לחלוקה אחרת של העבירות ולקביעת יעדים חדשים:

עבירות, שבדומה לעבירות הפליליות יש בהן כוונה פלילית, העבריין מודע לסכנה שבביצוע     •

העבירה כלפי משתמשי הדרך – נהיגה בשכרות, ללא רישיון, מטען יתר ונהגים צעירים     

ללא מלווה. עבירות אלו אינן נפוצות ונדרשת הערכות מיוחדת על מנת לטפל בהן.  

עבירות שעצם ביצוען, בין במודע ובין בשל שיקול דעת מוטעה, הסבירות להתרחשות תאונה    •

חמורה גדולה: עקיפות, חציית פס לבן, אי מתן זכות קדימה, אי עצירה בעצור.  

עבירות נפוצות שמגבירות את הסיכוי להתרחשות תאונות ומגבירות את חומרתן – מהירות גבוהה     • 

    מאוד, שימוש בסלולרי, חגורות וכו'.

של  ונפיצותן  מסוכנותן  רמת  התופעות,  למיגור  בטיפול  ההשקעה  בין  איזון  לייצר  נועדה  היעדים  קביעת 

העבירות. ככל שהעבירות נפוצות יותר והטיפול בהן קל יותר היעד היה גבוה יותר, ומאידך הציון שהיחידות 

קיבלו על ההישג היה נמוך יותר.
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מיקוד אכיפה כנגד עברייני תנועה
בעבר השיטה לאתר עברייני תנועה הייתה על סמך פעילות אקראית, קרי, הצבת מחסומים ובדיקת רישיונות 

או שכרות. במשך הזמן נוצרה הבנה שפעולות אלו דורשות הרבה זמן פעילות והאפקטיביות שלהם נמוכה.  

התחלנו להשתמש במידע שנצבר על סמך הפעילות השוטפת  ולתרגם אותה לידע על עברייני תנועה. כיום, 

חלק מהידע נראה טריוויאלי כיוון שהפך לחלק מובנה בפעילות האכיפה השוטפת אך הוא לא היה קיים 

לפני שנת 2012.  חלק מהתובנות הגיעו מתוך חקירת תאונות, חלק אחר נבנה עם הזמן מתוך הידע שנצבר 

תוך פעילות האכיפה. פעילות בנושא שכרות, למשל, אינה מתמקדת יותר רק בקרבה למקומות בילוי אלא 

גם בקרבה לחופים ולאולמות אירועים. מבדיקות של משאיות צפה תופעה של לחץ שהופעל על הנהגים 

לנהוג עם עומס יתר כדי לחסוך בעלויות הובלה. בעקבות זאת, הנושא מטופל מול בעלי המחצבות )אחריות 

שילוחית(.

בנוסף, השילוב של המחקר הנ"ל, והצורך לעמוד ביעדים ע"י תפיסת נהגים מסוכנים ויצירת הרתעה, עליה 

יורחב בהמשך, הובילה למיסוד דפוס פעילות חדש. דפוס זה התחיל כפיילוט במחוז דרום ושיתוף פעולה 

בין יחידות התנועה המחוזיות והזרוע המבצעית: העיקרון דומה לפעילות על בסיס מודיעין; נהגים שנתפסו 

בעבר ללא רישיון או בנהיגה בפסילה ונהגים רצידיוויסטים, סביר להניח שיבצעו שוב עבירות דומות. לפיכך, 

אם יודעים את מקום מגוריו של העבריינים ויודעים היכן הם נתפסו, ניתן לבצע פעילות בתווך, תוך סיכוי סביר 

לתפוס את העבריינים פעם נוספת ולהרחיק אותם מהכביש.

מיצוי יתרון יחסי של יחידות האכיפה
במהלך החשיבה על צורת האכיפה הנכונה הוחלט כי שתי יחידות תקבלנה תשומת לב מיוחדת, היחידה 

המרכזית של אגף התנועה  וסיירת התנועה הארצית.

לטיפול  ייעודו  את  שינה  ביטוח  בהונאות  טיפול  בעבר  היה  מפעולותיה  נרחב  שחלק  המרכזית  היחידה 

בתופעות ייחודיות: לדוגמא, נתקלנו בקושי לעצור נהגי טרקטורונים כיוון שהם מתחמקים מניידות התנועה. 

רכב  בכלי  שינויים  לאובייקט.  יכולותיו להתקרב  וניצל את  קיבל הטיפול בהם כמשימה  היחידה המרכזית 

היחידה  רכשה  אותן  מיוחדת  התמחות  דורשות  חוקיות  בלתי  והסעות  טכוגרף  זיופי  משאיות,  על  בדגש 

ויחידות נוספות מאפשרות לטפל ביעדי  המרכזית. בנוסף שיתוף פעולה עם היחידות המרכזיות במחוזות 

מודיעין של המחוזות.

סיירת התנועה הארצית שימשה במשך זמן רב כוח ליווי של שיירות של אח"מ ומטענים, ולהחלפה ותגבור של 

יחידות הזרוע המבצעית. הסיירת הופעלה באופן מבוזר ונתנה מענה לצרכים הנקודתיים בתחום הבינעירוני. 

ויציאה  קצר  לזמן  לתא שטח  כניסה  כלומר  "עקיצות",  של  ששיטת הפעולה  למדנו  ב-2011  מניסוי שנערך 

ממנו, היא לא אפקטיבית. )12( בעקבות כך הפכה הסיירת לכוח אגרוף בפיקוד ראש את"ן לטיפול לאורך זמן 

בנקודות חולשה: פעילות רציפה בכבישים אדומים,  טיפול בכלי רכב דו גלגליים בתחום העירוני והבינעירוני 

כאחד, וטיפול בעבירות של עקיפות מסוכנות. לאחר שנלמדו שיטות העבודה הנכונות וכיצד לנצל את היתרון 

היחסי של הסיירת וורק לאחר שהתפיסה לגבי יכולות אלו הופנמה הכפפנו אותה חזרה למפקד הזרוע.
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מיידיות האכיפה ומיצוי הדין תוך חיזוק שלטון החוק
למועד  וקרוב  מספיק  מרתיע  יהיה  שהעונש  צריך  הענישה  באמצעות  לחנך  ברצוננו  אם  במבוא,  שצוין  כפי 

ביצוע העבירה. צוואר הבקבוק של אכיפת חוקי התנועה הוא מספר שופטי התעבורה )13(. היכולת של המדינה 

לתת מענה בתחום זה תחת אילוצי התקציב מוגבלת. הפתרון שניתן למגבלות אלה על ידי משרד התחבורה 

ומשרד המשפטים הוא הגדלת גובה הקנסות ואת מספר הנקודות בגין עבירות חמורות. תוצאת מדיניות זו 

בעיקר  נובעת  התהליכים  הימשכות  השופטים.  בפסיקות  והקלה  המשפט  תהליכי  עיכוב  של  תופעה  יצרה 

לקבל  מנת  על  להישפט  העדיף  והוא  משפט  ברירת  עם  קנס  דוח  קיבל  הנהג  כלומר  להישפט,  מבקשות 

המדד  בעבר  אם  שכרות:  בנושא  היא  הבולטת  דוגמאות,  של  רב  מספר  יש  בשפיטה  אלו  להקלות  הקלות. 

לשכרות היה 210 מ"ל אלכוהול בליטר אויר נשוף, הרף עלה ל-240 מ"ל ועומד היום על 290 מ"ל. הקלות אלו 

מעודדות יותר נהגים לבקש להישפט, וכך נוצר מעגל קסמים. פועל יוצא מכך הוא שהכרעת הדין מתקבלת 

לעיתים קרובות מספר שנים לאחר ביצוע העבירה ואלפי דוחות מתבטלים כל שנה. הבעיה מתחילה כבר 

חודשים  לשישה  הוא  הקרוב  המועד  רבות  פעמים   ,FIFO בשיטת עובדים  שאנו  כיוון  הדו"ח,  רישום  במועד 

יש  זה  למצב  בהרבה.  רחוק  הפנוי  המשפט  מועד  לעיתים  להישפט  בקשה  יש  כאשר  הדוח.  רישום  ממועד 

פתרונות ארוכי טווח על ידי חקיקה, על ידי קביעת תו תקן למכשירי אכיפה וכו'. לפיכך ננקטו מספר צעדים 

משטרה  לקציני  ההליכים.  תום  עד  ומעצרים  מהיר  שיפוט  מסלול  לנהגים,  מידי  בשימוע  שימוש  טווח:  קצרי 

סמכות לבצע שימוע בעבירות חמורות. במעמד השימוע ניתן לשלול את רישיון הנהיגה או לפסול את הרכב 

עד לתקופה של תשעים יום, בהתאם לחומרת העבירה ושיקול דעתו של הקצין. מיחידות השטח נדרש לבצע 

מבצעים וחקירות שיתגברו  קציני  גם  כך, הוכשרו  לצורך  ממועד העבירה.  שעות  תוך 24  השימועים  רוב  את 

את קציני התנועה בסופי השבוע. כמו כן, הוחלט על סל עבירות בהן תתבצע שפיטה מהירה "תיקי תלתן". 

בשיתוף פעולה עם מערכת בתי המשפט נוצר תהליך בו ניתן להגיש כתבי אישום בתוך שלושים יום. במקרים 

לצורך  משפט  לבית  מובאים  הנהגים  מאוד,  חמורות  עבירות  שביצעו  נהגים  של  או  רצידיוויסטים  נהגים  של 

מעצר עד תום הליכים, כך שבמקום להמשיך לנהוג ולסכן אחרים הם מורחקים מיידית מהכביש. במקביל, 

בתי  מול  בתהליך  שעדין  ישנים  תיקים  לצמצם  פועל  התביעות  ומערך  )איורים 4,5(,  הדוחות  מספר  צומצם 

המשפט. פעולות אלו נועדו לצמצם את פער הזמנים בין ביצוע העבירה והפסיקה.

איור 4: מספר דוחות מול המיקוד בעבירות חמורות

הנתונים מצביעים על ירידה של כ-50% במספר הדוחות בין שנת 2010 לשנת 2014, לעומת עליה יחסית בהזמנות לדין וחקירת עבירות חמורות.
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איור 5: תיקי שפיטה מהירה ומעצרים עד תום ההליכים

הנתונים מצביעים על עליה בתיקי שפיטה מהירה "תלתן" – הליך שלא היה קיים לפני אמצע 2011.
ועל כמות גדולה של מעצרים עד תום ההליכים בתיקי תעבורה, שכמעט לא היו קיימים לפני 2012. 

בבתי  העומס  על  האכיפה  השפעת  על  המתבצע  מחקר  בעקבות  וגידים  עור  לרקום  אמור  נוסף  שיפור 

נובעת  זה  במשאב  לשימוש  הדרישה  מוגבל.  משאב  זהו  הדיונים  כמות  כי  הינה  העבודה  הנחת  המשפט. 

בקשות  לדין,  הזמנה  דוחות  חמורות,  בעבירות  למשטרה"  "פניה  תיקי  לבימ"ש,  המגיעות  תאונות  מתיקי 

להישפט ובקשות שונות המתנהלות לצד ההליך המשפטי כמו בקשות למעצר ולפסילת רישיון.  לכל הליך 

משפטי יש מספר אירועים: 

הגשת כתב אישום וקיום דיון הקראות  •

גזר דין בדיון הקראות   •

מספר הדיונים בהינתן שהתיק לא נסגר לאחר דיון הקראות  •

מספר דיוני הוכחות שהתיק לא נסגר לאחר דיון הקראות  •

בקשות שונות  •

תלוי  המשפט  מבית  שנדרש  הזמן  נפח  העבירה.  וסוג  התיק  בסוג  התלויה  שונה  הסתברות  אירוע  לכל 

בהסתברות להתרחשות כל אחד מהאירועים. יש להתאים את האכיפה  לקיבולת בתי המשפט, ולצמצם 

את מספר הדיונים:

מהניסיון המצטבר ממצלמות א' 3 ומצלמות הסיירת הארצית למדנו שהצילום הוא דרך לצמצם     • 

   את הבקשות להישפט.

יצירת תו תקן למכשור אכיפה מונע על תקינות המכשירים.  •
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אכיפה מלווה בהסברה – צמצום התאונות במעורבות נהגים ערבים
בביצוע  הטמונות  הסכנות  על  הדרך,  משתמשי  בקרב  תודעה  יצירת  היא  באכיפה  העיקריות  הבעיות  אחת 

עבירות להם ולמשתמשי דרך אחרים. כיום מונחים שוטרי התנועה להסביר לנהג את הסכנה בעבירה בזמן 

ממספר  נמוכה  התודעה  בתחום  יעילותם  אך  הציבור  אמון  את  להגביר  עוזרים  אלו  הסברים  הדוח.  רישום 

ההסבר  דברי  את  ולהבין  לקבל  הנהג  של  והיכולת  טעון  מפגש  הוא  מלכתחילה  המפגש  ראשית  סיבות: 

מוגבלת. שנית ההסבר נוגע לעבירה הספציפית ואינו מטפל בעבירות נוספות. ולבסוף היא נעשית רק מול 

הנהג ולא מול כל הציבור. על מנת להתגבר על הבעיה נעשה שימוש רב בהסברה. תאונות קשות ועבירות 

חמורות מפורסמות על ידי הדוברות בעיתונות ובערוצי החדשות. אנחנו נעזרים במשרד התחבורה ובעמותת 

"אור ירוק" כדי לפרסם את הסכנה בעבירות תנועה, הפרסומת השלילית לגבי המצלמות האלקטרוניות וציון 

המיקום ע"י WAZE משרתים אותנו גם הם, כיוון שהם מגבירים תודעה לנוכחותן בקרב ציבור הנהגים.

השימוש הרב ביותר בהסברה נעשה בקרב האוכלוסייה הערבית. התופעה של מיעוטים הנוהגים תוך ביצוע 

עבירות תנועה במודע, נפוץ בכל העולם. התנהגות זו נובעת ממספר סיבות )14(:

מיעוטים סובלים בדרך כלל במעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר  מאוכלוסיית הרוב אשר בא לידי    •

ביטוי ברמת הפיתוח ותחזוקת התשתיות וברמת תחזוקת כלי הרכב .  

תחושות ניכור וקיפוח יוצרות חוסר הזדהות עם חברת הרוב ולהתנהגות אנטי חברתית ואנטי    •

ממסדית. התנהגות זו באה  לידי ביטוי גם בביצוע עבירות תנועה.  

בקרב חלק מבני החברה הערבית בארץ, אי הציות לחוק, ביצוע עבירות תנועה והתנהגות פרועה    •

הינם בעצם ביטוי לדחיית הנורמות, החוקים ואי קבלת הקונצנזוס של חברת הרוב. קיימת נטייה    

להפר באופן בוטה ומתמיד את האיזון החברתי וליצור "מובלעות" שמתנהלות לפי חוקים ונורמות    

המושתתים על אגרסיביות, כוחניות ובריונות. התנהגות זו באה לידי ביטוי גם בנהיגה.  

יוצרות בעיה נוספת: התנגדות לכניסת כוחות שיטור לצורך אכיפה. על מנת להתגבר על בעיות  סיבות אלו 

נרחבת.   הסברה  באמצעות  בעיקר  הערבית  האוכלוסייה  בקרב  האמון  להגברת  פעולות  מספר  בוצעו  אלו 

ראוי להדגיש שכי ליצירת אמון, שיתוף פעולה והבנה, על המשטרה להוכיח רצינות לאורך זמן, להלן אתמקד 

בפעולות האכיפה וההסברה

סיירת התנועה הארצית נכנסה ליישובים הערביים לצורך אכיפה. הפעילות תואמה עם ראשי    •

המועצות והחלה בהסברה בקרב הנהגים. תחילה קיבלו הנהגים דף הסבר במקום דוח ורק לאחר    

מספר ימים התחילו השוטרים ברישום דוחות.  

בוצעה הסברה בבתי ספר, בראש ובראשונה ע"י סגן ראש אגף התנועה דאז, תת ניצב ג'אמל     •

חכרוש, שהינו ערבי נוצרי. אין ספק שנוכחות קצין בדרגתו תרמה רבות לאמון הציבור ולהוכחה על    

רצינות כוונותינו.  

מוסד כנס הסברה שנתי המיועד לאוכלוסייה הערבית בו משתתפים קצינים רבים בשיתוף עם    •

מנהיגים ערבים.  

תוצאת  פעולות אלו הייתה ירידה במעורבת נהגים ערבים בתאונות.
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אחריות מפקדים לצד פיקוח ובקרה
השינוי הגדול ביותר שעשינו היה בתפיסת מקומו של האגף בתהליכי האכיפה. בעבר הוגדרה ליחידות את 

דרך האכיפה ואופן הפעולה: כמות בדיקות "נשיפון", כמות מפגשי שוטר-אזרח, ועוד. כתוצאה ממדיניות זו 

למעשה הסרנו את האחריות ממפקדי השטח. היו מפקדים ושוטרים שגילו אחריות אישית ופעלו לצמצום 

התאונות בשטחם, לעומת זאת היו שפעלו אך ורק לפי תכתיבי האגף. על פי התפיסה החדשה, אגף התנועה 

קובע רק את הכיוון הכללי, רמת הפעילות וסוג הפעילות נקבעים על ידי היחידות. נתוני הפעילות והתוצאות 

נמצאים על שולחנו של המפקד באמצעות מערכות המידע. הדרישה מהמפקדים היא לדעת לנתח את 

לזמן,  בהתאם  האכיפה  פעילות  את  לתכנן  עליהם  העבר  ניתוח  בסיס  על  בשטחם,  שהתרחשו  התאונות 

למקום ולסיבות התאונות, ולבסוף גם לנתר ולבקר פעילות זו. האגף מבקר אך ורק פעילות חריגה, ירידה 

בין  התאמה  חוסר  ביותר  והחשוב  בלבד,  אחד  במקום  מסוימת  עבירה  של  אכיפה  או  בפעילות,  דרסטית 

נסיבות וזמני התאונות. על מנת להשלים את התהליך אנו מפתחים כלי הרתעה שיאפשרו למפקדים לקבל 

חריגות ואי התאמות בזמן אמת בצורה ויזואלית וברורה. אחד הכלים החזקים שפיתחנו בחוליית מחקר הוא 

הצגה רב מימדית על גרף פשוט, כך שניתן לבדוק את ההתאמה בין ביצוע אכיפה, לתכנון, קרי היסטורית 

התאונות לפי משמרות וכבישים או רחובות אדומים )איור 6(. 

איור 6: מיפוי אכיפה מול מוקדי תאונות דרכים חמורות

הגרף מציג את היסטוריית התאונות ביחידה X מספר שנים אחורה )העיגולים האדומים( ומולן את האכיפה )עיגולים כחולים(
ציר ה-X מייצג את מימד הזמן )יום בשבוע ומשמרת( וציר ה-Y מימד המקום )כבישים אדומים(, גודל הבועה מיצג את המימד הכמותי 

מנורמל.
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לסיכום
רבים.  ושוטרים  קצינים  מפקדים,  חלק  בה  שלקחו  שנים  שלוש  של  עבודה  בקצרה  נסקרה  שלעיל  בחומר 

ובולטות  נוכחות  ידי  יצירת הרתעה על  המאמר משקף כיצד אגף התנועה רואה את אפקטיביות האכיפה: 

לענישה,  העבירה  בין  הזמן  צמצום  מסוכנות,  ובעבירות  מודעת,  עבריינית  בהתנהגות  טיפול  סיכון,  במוקדי 

הטמונות  לסכנות  תודעה  ביצירת  ולסייע  האכיפה  פעילות  את  למנף  מנת  על  והסברה  בדוברות  השימוש 

ריכוזית  משליטה:  ההפעלה  בתפיסת  השינוי  את  ולבסוף  הדרך.  ומשתמשי  נהגים  בקרב  נכונה  לא  בנהיגה 

לאחריות המפקדים. הכלים שהעמדנו לרשות המפקדים כדי לבצע את תפקידם צמצום הנפגעים בתאונות 

דרכים. את ההצלחה ניתן לראות בכל מקום בו בוצעה פעילות נכונה על בסיס תפיסה זו לאורך זמן. יחד עם 

והקצינים  ואגף התנועה ממסד בקרות מובנות של המפקדים  די הצורך  עדין לא מושרשת  זו  זאת תפיסה 

המנחים. קיימים שני נושאים נוספים שלא נדונו במאמר זה: השרות והמקצועיות. לשני תחומים אלו השפעה 

מהותית על אמון הציבור במשטרה, וכפועל יוצא על שיתוף הפעולה ועל ההרתעה.
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מדידת  שירות הפנים במשטרת ישראל
דקלה חיים1   

תקציר
כחלק מהתוכנית האסטרטגית של המפכ"ל הנכנס לשיפור אמון הציבור, הוכנסה לשימוש בשנת 2012 מערכת 

מדידה חדשה לבדיקת תפקודן של יחידות מ"י – "מערכת המפנה".

מקבל  שהשוטר  הפנים  שירות  הוא  מהם  שאחד  תחומים,  במספר  היחידות  תפקוד  את  מודדת  המערכת 

ביחידתו.  שיפור שירות הפנים לשוטר נקבע כאחד מיעדי תכנית המפנה. 

בבסיס קביעה זו עומדת ההנחה כי קיים קשר ברור בין שירות פנים לשירות חוץ ולפיו שירות פנימי איכותי 

מוביל לשיפור יכולות וביצועים של הארגון. 

מדידת שירות הפנים מתקיימת בשלושה מישורים: קבלת מידע מהשוטרים עצמם על מידת הערכתם את 

על  מהשוטרים  המתקבל  המידע  בריאות.  מדדי  וחישוב  שחיקה  מדדי  חישוב  ביחידה,  המתקבל  השירות 

הערכת שירות הפנים הינו המרכיב המרכזי במתחם שירות הפנים, והוא מהווה עשרה אחוזים מהציון הכולל 

של היחידה במערכת המדידה.

מאמר זה מתמקד במדידת הערכת השוטרים את שירות הפנים ביחידה בפרט ובארגון בכלל, מדידה שבוצעה 

באמצעות שאלון ייעודי אשר הופץ לכלל משרתי הארגון. המאמר מפרט את רציונל המדידה, שיטת המדידה, 

הממצאים העיקריים ואת עיקרי הפעולות הארגוניות שבוצעו בעקבות המדידות. 

מאז שהוכנסה "מערכת המפנה" לשימוש, בוצעו שתי מדידות כלל ארגוניות של הערכת השוטרים את שירות 

הפנים. המדידה הראשונה בוצעה ב- 2012 והשניה ב-2014. בהשוואה בין השנים ניתן לצפות במגמות שיפור 

במרבית הנושאים שנמדדו, ובמיוחד באלו שטופלו מערכתית בעקבות המדידה הראשונה. 

יחד עם מדידת שירות הפנים בוצעה מדידה של מספר היבטים של אקלים ארגוני. בהשוואה למדידות אקלים 

המדידה  בהשוואת  במיוחד  השונים,  במדדים  משמעותית  עליה  על  מצביעות  התוצאות  קודמות,  ארגוני 

הראשונה שבוצעה במסגרת תכנית המפנה )2012( למדידה האחרונה שבוצעה טרם הפעלת התכנית )2009(. 

הקדמה
בשנת 2012, הוכנסה לשימוש מערכת מדידה חדשה לבדיקת תפקודן של יחידות מ"י – מערכת המפנה.

המערכת מודדת את תפקוד היחידות בשלושה תחומים עיקרים: הרתעה )40%(, שירות חוץ )40%( ושירות פנים 

)20%(. מדידת היחידות במתחם שירות הפנים נמצאת באחריות אגף משאבי אנוש )אמ"ש(. 

מתחם שירות הפנים כולל שלושה מרכיבים: 

א( מדד "הערכת שירות הפנים" )10% מציון היחידה הכולל, 50% מציון היחידה במתחם(. 

ב( מדדי שחיקה חיצוניים )5% מציון היחידה הכולל, 25% מציון היחידה במתחם(. 

ג( מדדי מיזם הבריאות )5% מציון היחידה הכולל, 25% מציון היחידה במתחם(.

מרכיבים אלו משקפים את תמונת מצב שירות הפנים שהארגון מספק לשוטריו במגוון היבטים. חלק מהיבטים 

אלו הינם בתחום אחריות גורמי אמ"ש בדרגים השונים, וחלקם באחריות גורמים אחרים ביחידה ובארגון.

מאמר זה מתמקד במדידת הערכת השוטרים את שירות הפנים בארגון )חלק א' דלעיל(. 

תיאור עקרוני של שני המרכיבים הנוספים, מדדי שחיקה חיצוניים ומדדי מיזם הבריאות, מצורף בסוף 

המאמר )חלקים ב' ו-ג' דלעיל(.
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1 רב פקד דקלה חיים ראש חוליית מחקר ארגוני וסקרים, מדור מחקר והערכה מחלקת מדעי ההתנהגות משטרת ישראל
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 א.   מדד "הערכת שירות הפנים" - הערכת השוטרים את שירות  
        הפנים בארגון

רקע
הגדרה

שירות הינו מכלול הפעולות שתכליתן לסייע ולספק צרכים וציפיות של לקוחות לשביעות רצונם המלאה. 

בכל ארגון שני סוגים של קהל לקוחות המתקיימים במקביל: 

א(   לקוח חיצוני - ציבור מקבלי השירות. 

ב(    לקוח פנימי - ציבור עובדי הארגון.

שני המרכיבים תלויים זה בזה ותורמים לרמת השירות.  התייחסות הארגון לעובדיו, תשליך על היחס שייתן 

עובד הארגון ללקוחותיו הוא.

מרכיבי השירות הפנים ארגוני

באופן כללי ניתן לזהות שלושה מרכיבים של שירות פנים ארגוני:

א.          השירות שהמנהל הישיר נותן לעובדיו

ברבות מהאינטרקציות בין העובד למנהל קיימים אלמנטים של מתן שירות. המנהל הינו "גשר" בין 

בין צרכי המערכת  איזון  ולטפל בפניות השוטר, לשמור על  העובד לארגון. הוא אמור לתת מענה 

לצרכי הפרט במסגרת פעילות היחידה, להעביר לעובד מידע, לדאוג לקיום פעילות יזומה לטובת 

העובד וכדומה.

כיוון  רבה,  משמעות  יש  מספק  שהוא  הגיבוי  ולמידת  המנהל  של  האישית  לדוגמא  כי  לציין  חשוב 

שקיים קשר חיובי חזק בין הדוגמה שמציג המנהל בשירות שהוא מעניק ללקוחות ולעובדי הארגון  

לבין יכולתו של העובד לתת שרות דומה בנוסף, אם העובד יקבל מענה אנושי לבקשה שלו, עולה 

הסבירות שהוא עצמו ייתן יחס אוהד וחם ללקוחות הארגון. 

ב.          השירות שהעובד מקבל ממנגנוני הארגון השונים

שכר,  שירותי  כגון  שונים  שירותים  לקבל  חייב  העובד  "מונופול".  מעין  הינו  הארגון  מנגנוני  שירות 

אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה מהארגון עצמו. חשוב לבדוק את איכות השירות הניתן גם ע"י גורמים 

אלו. חלק מהגורמים המספקים שירותים אלו נמצאים בתוך היחידות, וחלקם ברמה הכלל ארגונית. 

כגון מנגנוני זרימת מידע ארגוני, פעולות כלל ארגוניות ממוסדות כגון נופש מבצעי, פרוייקט בריאות 

שיניים ופעולות בנושא שירות הפנים המבוצעות ברמה מחוזית או אגפית.

ג.           שרשרת השירות

שירות
איכותי

ללקוחות
שירותפנימיים

איכותי
ללקוחות
חיצוניים
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מד יחידות  שונות בתוך הארגון, לשם מתן שירות ללקוח החיצוני.  אוסף שירותים פנימיים הניתנים בין 

השירות  על  משפיע  תפקיד  בעל  שכל  כך  הארגון,  בתוך  -לקוח  ספק  מחוליות  מורכבת   השרשרת 

שבסופו של דבר ניתן ללקוח החיצוני.

 

מדוע להשקיע בשירות הפנים ?

כאמור, קיים קשר ברור בין שירות הפנים לשירות החוץ. שירות פנימי איכותי מוביל לשיפור יכולות וביצועים של 

הארגון. מחקרים שונים בנושא מציגים קשר חיובי חזק בין שביעות רצון עובדים משירות הפנים לבין שביעות 

רצון הלקוחות )שירות החוץ(. נוסף על כך, בחברות בהן שירות הפנים הינו טוב יותר, תחלופת העובדים נמוכה 

יותר ויכולותיו וביצועיו של הארגון הן טובות יותר. 

בשנת 2012, מחלקת מדעי ההתנהגות )ממד"ה( התבקשה לייצר מדד "הערכת שירות פנים" לכל יחידה. 

הציון שיתקבל כתוצר המדידה נועד להיכלל בסל ציוני המפנה.

בהתאם לתכנית המפנה, כל יחידה נמדדת בשלושה מתחמים. אחד המתחמים הינו "שירות פנים". מתחם זה 

כולל מספר מדדים, "מדד הערכת שירות הפנים" שיתקבל כתוצאה ממדידת עמדות השוטרים אודות השירות 

שהם מקבלים, הוא המרכזי שבהם -  10% מהציון הכללי של היחידה במערכת, ו-50% מציון היחידה במתחם 

שירות הפנים.

עד היום בוצעו שתי מדידות כלל משטרתיות. הראשונה ביולי 2012, והשנייה באפריל 2014.

הערכת שירות הפנים - שיטה
במהלך השנים נערכו במשטרת ישראל סקרי "אקלים ארגוני" באופן תדיר. הסקרים הקיפו מגוון נושאים, אך 

ולא תמונה  לייצר תמונת מצב כלל ארגונית  כדי  הם לא התמקדו בנושא שירות הפנים. סקרים אלו בוצעו 

יחידתית ולכן הועברו למדגם מייצג מכלל משרתי הארגון.

על מנת לייצר "מדד הערכת שירות פנים" לכל יחידה, הוחלט כי יבנה שאלון ייעודי לנושא, שיועבר באופן גורף 

לכל שוטרי משטרת ישראל בכל אחת ואחת מיחידותיה. למעשה, התכנית הובילה לביצוע "מפקד עמדות" 

בניגוד ל"סקר עמדות" המועבר כאמור, למדגם מייצג.

הוחלט לשלב בשאלון זה גם שאלות בנוגע להלכי רוח שונים ביחידה ובארגון, שאלות שנכללו בעבר בסקרי 

ה"אקלים הארגוני". זאת על מנת לקבל תמונה רחבה יותר אודות היחידה והארגון ולהמשיך את הרצף הקיים 

במעקב אחר הלכי רוח אלו.

עקרונות מדידה בסיסיים 

1.   במסגרת המדד נבחנים שני מימדים של שירות פנים: 

     -   שירות שמקבל השוטר מהגורמים נותני השירות הקלאסיים: משאבי אנוש, ניהול, לוגיסטיקה,  

      מחשוב. 

    -  שירות שמקבל השוטר ממפקדיו, תוך דגש על היבטי ניהול כח אדם, יחסי אנוש, העברת מידע  

     וכדומה.

2.   כקו מנחה, לא נשאלות שאלות ישירות ביחס למפקד ספציפי, על מנת שלא לחשוף הערכות  
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   אישיות במערכת הכלל משטרתית. זאת מתוך הבחנה ברורה בין מדידת היבטי שירות הפנים  

   ביחידה לבין מדידת הערכות אישיות במסגרת הערכת כפיפים ועמיתים.

שמירה     תוך  )מנ"ט(  מנהל הטכנולוגיות  בסיוע  ממוחשב  שאלון  באמצעות  נמדד  הפנים  שירות    .3 

      מלאה על אנונימיות המשיבים. 

4.   השאלון מועבר בחלון זמן מוגדר לכלל שוטרי מ"י. 

5.   תנאי בסיסי לחישוב ציון ליחידה הוא 75% השבה לפחות.

אוכלוסייה וקבוצות מדידה 

שאלון הערכת שירות הפנים מועבר לכל שוטרי הארגון. שוטרי קבע ושוטרי חובה, משטרה "כחולה" ומג"ב, 

המקובצים לקבוצות מדידה בהתאם ליחידת השירות. 

בשנת 2012 השיבו על השאלון כ- 21,500 שוטרים. בשנת 2014 השיבו עליו כ- 20,000 שוטרים )בשנה זו השאלון 

הועבר במרבית יחידות המשטרה, אך לא בכולן(.

שיטת ההעברה

והבטחת האנונימיות,  לצורך הבהרת  אנונימיות המשיב.  על  תוך שמירה  באופן ממוחשב,  מועבר  השאלון 

הוגדרה "אמנת אנונימיות" ע"י היועץ המשפטי למשטרה, שהופצה לכלל השוטרים.

בניית כלי המדידה - שלבים

א.          זיהוי מימדים רלוונטיים - קבוצות מיקוד

המימדים  מכלול  את  והמפקדים  השוטרים  תפיסת  על  ללמוד  במטרה  בוצעו  המיקוד  קבוצות 

הכלולים במושג "שירות פנים". 

במסגרת קבוצות המיקוד הועלתה השאלה מהו שירות פנים בעיני השוטרים – הן בהיבט היחידתי, 

השירות ברמת היחידה עצמה ושירות הפיקוד כלפי השוטר, והן בהיבט הארגוני: גורמי מטה וגורמי 

המימדים  את  לבחור  התבקשו  הם  השונים,  המימדים  את  הציפו  שהשוטרים  לאחר  בכיר.  פיקוד 

שלדעתם הם החשובים ביותר לטיפול.  

נגדים  השטח,  מיחידות  שוטרים  ל-17   12 בין  השתתפו  אחת  בכל  מיקוד.  קבוצות  חמש  התקיימו 

ייצוג מתאים של קבוצות  וקצינים עד דרגת פקד. השוטרים נבחרו באופן אקראי תוך שמירה על 

הוותק, הדרגה, התפקיד והמיקום הגיאוגרפי של יחידת השירות שלהם.

ב.          בניית השאלון

הידע התיאורטי  על בסיס  על בסיס המידע שעלה מקבוצות המיקוד,  נבנה  שאלון שירות הפנים 

נבנו  מהן  אחד  כל  ועבור  עיקריים  תוכן  גורמי  הוגדרו  לעיל.  שפורטו  העקרונות  בסיס  ועל  בנושא 

שאלות מתאימות, תוך התייחסות לשתי רמות השירות: השירות ביחידה והשירות בארגון וכן נכללו 

מספר שאלות אודות הלכי רוח בנושאים נוספים. 

ג.           אופן החישוב

קביעת משקלות לכל אחד מהגורמים ובניית נוסחת תרגום מהציון המחושב בסולם השאלון לציון 

המתאים לסולם המדידה במערכת המפנה. 
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מד ד.          ביצוע פיילוט

המערכת  בדיקה  את  אפשר  הפיילוט  תחנות.  בשלוש  פיילוט  התבצע  השאלון,  מחשוב  לאחר 

בחינת  שהתקבלו,  הנתונים  של  הפסיכומטרית  האיכות  של  ראשונית  בדיקה  ביצוע  הממוחשבת, 

העמדות כלפי השאלון הממוחשב וקבלת אינדיקציה אודות תחושת האנונימיות של המשיבים.

בעקבות הפיילוט בוצעו מספר התאמות במערכת הממוחשבת.

תיאור כלי המדידה )השאלון( ואופן חישוב הציון

מבנה השאלון:

השאלון כולל שלושה חלקים מרכזיים:

א.          השירות ביחידה.

ב.          השירות בארגון.

ג.           הלכי רוח כלליים.

לבניית  המסייעים  וכו',  שירות  מגזר  בארגון,  וותק  כגון  רקע  נתוני  מספר  לציין  מתבקשים  המשיבים  בנוסף, 

תמונת מצב כלל ארגונית ע"פ חתכים. כמו כן, ניתנה למשיבים האפשרות להוסיף מלל חופשי. 

השאלות בשאלון הינן היגדים, שהמשיב מתבקש לציין את מידת הסכמתו איתם. סולם התשובות נע בין 1 )כלל 

לא מסכים( ל-7 )מסכים לחלוטין(, תוך אפשרות לציין כי היגד מסויים אינו רלוונטי עבורו. להלן סולם המדידה:

 לא

רלוונטי
כלל לא

 במידה

 מעטה

 מאוד

 במידה

מעטה

 במידה

בינונית

במידה

רבה

 במידה

רבה מאוד

 מסכים

לחלוטין

- 1 2 3 4 5 6 7

חישוב ציון ליחידה

ציון הערכת שירות הפנים ליחידה מחושב רק מתוך שאלות הכלולות בחלק א' – השירות ביחידה. השאלות 

המופיעות בחלקים ב' ו-ג' משמשות לתיאור תמונת מצב כלל ארגונית. תנאי בסיסי לחישוב מדד ליחידה הינו 

75% מילוי לפחות.

חלק זה כולל ארבעה גורמים בסיסיים המופיעים הן בשאלון 2012 בשאלון 2014, המהווים את המרכיב העיקרי 

לגורמים אוששה  תיקוף החלוקה התיאורטית  רק באחת מהשנים.  הופיעו  נוספים  גורמים   .)90%( הציון  של 

בניתוחים סטטיסטים שבוצעו לאחר ההעברות הכלל משטרתיות. משקלות הגורמים נקבעו ע"י הפיקוד. 
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להלן הגורמים, משקלותיהם ומהימנותם:

מהימנות הגורם 

)2014(

)אלפא קרונבך(

משקל הגורם 

)2014(

משקל 

הגורם 

)2012(

0.95 30% התייחסות אישית וטיפול בשוטר )7 שאלות(   30%

0.94 30% 30% אופן ניהול היחידה ע"י המפקדים )10 שאלות(

0.89 15% 15% היבטי אמ"ש ביחידה )3 שאלות(

0.79 15% 15% היבטי את"ל ביחידה )4 שאלות(

4% - היבטי טכנולוגיה ביחידה )1 שאלות(

0.91 6% - תשומות ביחידה )8 שאלות(

10% אמצעים ותנאי עבודה )3 שאלות(

לכל יחידה חושב ציון בהתאם לטבלה שלעיל, מעבר לכלל המשיבים ביחידה. הציון התקבל בהתאם לסולם 

השאלון )1-7(, ותורגם לציון בהתאם לסולם מערכת המפנה )0-100(. 

ציון  הוא  70 במערכת המפנה  ציון  נקבעה בהתאם למדיניות הבאה:  והיא  לינארית,  אינה  נוסחת התרגום 

"עובר". נקבע כי הציון "5" בסולם השאלון )מסכים במידה רבה( יהיה נקודת העוגן המקבילה לציון 70, וציון 

המינימום )"1"( יהיה המקביל ל- 10. ציון המקסימום )"7"( הוא המקביל ל-100.

להלן נוסחת התרגום: ציון מפנה= +m-1(   )*m(/6*90 10 הוא הממוצע בשאלון(.

ממצאים מרכזיים
ניתוח תשובות השוטרים מתוך השאלונים אפשר לייצר תמונת מצב של הערכת שירות הפנים ותחושות 

השוטרים בשני מישורים: ברמה היחידתית וברמה הארגונית.

הערכת שירות הפנים - תמונת מצב יחידתית

אחת  בכל  המשיבים  ומספר  התקן  סטיית  הממוצע,  את  המפרט  ממצאים  פלט  הופק  יחידה  כל  עבור 

– "מדד  וציון היחידה הכללי  מהשאלות שהופיעו בשאלון. בנוסף, הופיע ציון היחידה בכל אחד מהגורמים, 

שירות הפנים". 

נוספים: שחיקה- אחוז השוטרים  נוספים השופכים אור על היבטים חשובים  כמו כן הופיעו מספר נתונים 

ביחידה שהשיבו שהם שחוקים במידה רבה ומעלה, עומס- אחוז השוטרים ביחידה שהשיבו שהם עמוסים 

במידה רבה ומעלה, פגיעה במשפחה- אחוז השוטרים ביחידה שהשיבו כי הם חשים שעקב שירותם במ"י 

משפחתם נפגעת במידה רבה ומעלה, כוונות עזיבה את היחידה: אחוז השוטרים ביחידה שהשיבו כי הם 

חושבים במידה רבה ומעלה לעזוב את היחידה.
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מד ממצאים חשובים נוספים היו ההערות המילוליות שהוסיפו השוטרים ביחידה. היועצים הארגוניים קיבלו את 

כל ההערות המילוליות שהוסיפו שוטרי היחידות בחלוקה ליחידות השונות, ריכוז הערות אלו וניתוחן, הוסיף 

על הממצאים הכמותיים.

הממצאים היחידתיים הועברו באמצעות היועצים הארגונים לכל אחד ממפקדי היחידות. ציון שירות הפנים 

הכללי של כל היחידה הוזן למערכת המפנה.

הערכת שירות הפנים - תמונת מצב ארגונית 

בדומה  ארגונית,  מצב  תמונת  ונבנתה  המערכתית,  ברמה  גם  נותחו  בשאלון  השאלות  כלל  על  התשובות 

לתמונה המפורטת לעיל. בנוסף, בוצעו ניתוחים בחלוקה לקבוצות אוכלוסייה שונות בחלוקה לדרגות, למגזרי 

שירות, לקבוצות וותק, למגדר ולמחוזות השירות.

להלן ציוני הגורמים השונים, ומדד שירות הפנים הכללי, עבור כלל יחידות משטרת ישראל. הציונים מוצגים 

2014 חלה עליה בכל היבטי שירות הפנים  2012 לשנת  בין שנת  כי  ניתן לראות  בסולם מערכת המפנה. 

שנמדדו, ובמיוחד בהיבטי הלוגיסטיקה והכלכלה ביחידה )את"ל(.

זו ביקשנו  ובשוטר עצמו התקבל בשנת 2014. בשנה  נוסף לתחושת השקעת הארגון בשירות הפנים  חיזוק 

מן המשיבים להעריך את המידה בה הם חשים כי חל שיפור בשירות הפנים בשנה-שנתיים האחרונות. 86% 

מהמשיבים השיבו כי הם חשים בשיפור במידה רבה ומעלה.

כמו כן, 83% מהמשיבים השיבו כי הם חשים כי הארגון מעניק חשיבות לטיפול בשוטרים.
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בנוסף, נערך ניתוח תוכן מקיף לכל ההערות המילוליות שהשוטרים כתבו. כשליש מהשוטרים הוסיפו הערות 

מילוליות לשאלון, כ-8000 הערות בשנת 2012 וכ-6300 הערות בשנת 2014. בשלב הראשון, כל הערה קוטלגה 

במספר קטגוריות תוכן שונות על פי העניין. בשלב השני, נקראו כל ההערות, ונערך ניתוח לתת קטגוריות 

בכל תחום. 

אחד הנושאים שחזר באופן בולט בהערות המילוליות שצורפו לשתי המדידות, הינו תחושה חיובית והכרת 

תודה של השוטרים על הפעולות הארגוניות הנעשות לטובת "הצבת השוטר במרכז" ושיפור השירות שהוא 

מקבל בתוך הארגון. 

הלכי רוח בארגון

דווקא לעמדות  רוח שונים בארגון, שאינם קשורים  גם מספר פריטים אודות הלכי  נכללו  כאמור, בשאלון 

השוטרים אודות שירות הפנים שהם מקבלים. שאלות אלו מתייחסות בעצם להיבטים שונים של אקלים 

ארגוני.

עד לשנת 2009 היה נהוג להעביר סקרי אקלים ארגוני מידי שנה או שנתיים. על מנת לקבל תמונת מצב 

רוח בארגון" שנכלל בסקר  "הלכי  "אקלימיות" בתוך פרק  רציפה בהיבטים חשובים, שולבו מספר שאלות 

שירות הפנים.

שלהם  הרצון  שביעות  חווים,  שהם  והעומס  השחיקה  למידת  באשר  השוטרים  עמדות  נבדקו  זה  בחלק 

שלהם  הרצון  שביעות  במשטרה,  משירותם  משפחתם  רצון  שביעות  את  הערכתם  במשטרה,  משירותם 

מקידומם וכדומה. חלק מההיבטים נמדדו רק בשנת 2014, וחלק אחר הופיע גם ב-2012. 

חשוב לציין מספר הבדלים בשיטת המדידה בין סקרי האקלים הארגוני לבין סקרי השירות. סקרי האקלים 

שהועברו  השירות  סקרי  מדגמי.  דואר  כסקר  בוצעו   ,2009 לשנת  עד  ישראל  במשטרת  שהועברו  הארגוני 

האקלים  בסקרי  השתנה.  המדידה  סולם  גם  השוטרים  כלל  אל  והופנו  ממוחשב,  באופן  בוצעו  בהמשך, 

הארגוני הסולם היה בן חמש דרגות, ואילו בסקרי השירות הסולם היה בן שבע דרגות.

כדי לייצר השוואה בין ממצאי הסקרים לאורך השנים, לא נעשה שימוש בהשוואת ממוצעים, אלא בהשוואת 

אחוזי הבחירה בשלושה מקבצי קטגוריות: הסכמה גבוהה מבינונית, הסכמה בינונית, הסכמה נמוכה מבינונית. 

את השפעת שיטת ההעברה לא ניתן היה לנטרל, אולם ניתוח התוכן שנערך על ההערות המילוליות שהוסיפו 

השוטרים בשנים השונות, חיזק וגיבה את ההבדלים שנמצאו בהשוואת הערכים המספריים.

2012 בהשוואה ל- 2009, בכל היבטי  הממצאים שיוצגו להלן מצביעים על שיפור עמדות משמעותי בסקר 

האקלים הארגוני שנמדדו. תחושות השיפור ממשיכות גם ב- 2014, גם אם באופן מתון יותר. כאמור לעיל, גם 

ניתוח ההתייחסויות המילוליות החופשיות של השוטרים תמך באופן חד משמעי בממצאים אלו. 

זה, ובמיוחד השיפור בשביעות הרצון, הירידה בכוונות העזיבה ובתחושות השחיקה, מלמד  שיפור עמדות 

כי  תכנית המפנה השיגה את מטרתה במרכיב "השוטר במרכז". ההשקעה בשירות הפנים והמיקוד ביחס 

שמקבל השוטר מהארגון וממפקדיו אכן השפיעה לחיוב על תחושותיו של הפרט ועל מחוייבותו למערכת. 
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בין 2009 ל-2014 חלה ירידה גדולה באחוז השוטרים 

השחוקים ובאחוז השוטרים המביעים כוונות עזיבה 

 2009 בין  התרחשה  הירידה  עיקר  הארגון.   של 

ל-2012, והמשך מגמת הירידה נצפתה גם בין 2012 

ל- 2014.

יש לציין כי ב- 2014 נצפה שיפור משמעותי בתחושת 

סקר  ממצאי  בעקבות  שטופלו  ביחידות  השחיקה 

2012. אחוז השוטרים המדווחים על שחיקה ביחידות 

שטופלו, ירד בכ- 10% בממוצע!

פיקוד: דוגמא אישית וגיבוי

בין 2009 ל-2014 חלה עליה גדולה באחוזי ההסכמה 

אישית  דוגמא  מספקים  במ"י  שהמפקדים  כך  עם 

מספקים  במ"י   המפקדים  וכי  לפקודיהם,  חיובית 

גיבוי לפקודיהם בשעת הצורך. 

והמשך  ל-2012,   2009 בין  התרחשה  העליה  עיקר 

מגמת העליה נצפתה גם בין 2012 ל-2014.

שביעות רצון כללית של השוטר משירותו במ"י, 

הערכתו את שביעות רצון משפחתו, 

מידת העניין בעבודה 

בין 2009 ל-2014 חלה עליה גדולה באחוז השוטרים 

במידה  במ"י  משירותם  רצון  שבעי  הם  כי  החשים 

משפחתו  כי  שחש  השוטרים  באחוז  ומעלה,  רבה 

השוטרים  ובאחוז  במשטרה,  משירותו  רצון  שבעת 

היא  בעבודה  שלהם  העניין  מידת  כי  המרגישים 

גבוהה ומעלה. 
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עבודת הארגון בעקבות הממצאים 
הייעוץ  מערך  באמצעות  היחידות  לכל  הופצו  המילוליות,  ההערות  ניתוח  כולל  שבוצעו,  המדידות  ממצאי 

מרכזיים  נושאים  ואיתרה  ארגוניות  כלל  מצב  תמונות  בנתה  ההתנהגות  מדעי  מחלקת  כן,  כמו  הארגוני. 

ויחידות מרכזיות לטיפול – מידע שהועבר לפיקוד הארגון. 

הוקמו צוותים ליישום הממצאים, הן ברמה הארצית והן ברמה המחוזית והאגפית. בשנת 2014 צוות יישום 

הממצאים ברמה הארצית הובל ע"י סגן המפקח הכללי. בשנת 2012 צוות יישום הממצאים ברמה הארצית 

הובל ע"י סגנית ראש אגף משאבי אנוש.

2012 והן  עבודת הצוותים התמקדה בעיקר בנושאי השחיקה, העומס, הלוגיסטיקה והמשאבים, הן בשנת 

יישום הממצאים סייעו בהכוונת תכניות העבודה הארציות,  בשנת 2014. ממצאי המדידות ומסקנות צוותי 

המחוזיות, האגפיות והיחידתיות. הארגון הקצה משאבים ייחודיים לטיפול בנושאים וביחידות בהן עלה הצורך 

לכך. 

בשנת 2014 נצפו שינויים חיוביים במרבית הנושאים והמדדים שנבדקו, ובמיוחד בהיבטים שטופלו מערכתית 

בעקבות המדידה שבוצעה בשנת 2012. 

מדדי שחיקה חיצוניים ב. 
נוספים  מדדים  שלושה  השוטרים,  הערכת  למדידת  בנוסף  כולל  המפנה  במערכת  הפנים  שירות  מתחם 

שנועדו לתת אינדיקציה לגבי מידת השחיקה ביחידות או פוטנציאל השחיקה ביחידות. המדדים הם:

א(   היעדרות בגין מחלה

ב(    מימוש ימי חופשה שנתית

ג(    ביצוע ראיון אישי

בכל שלושת המדדים, נמדדת האוכלוסייה בהתאם לקריטריונים אלה:

שוטרים - שוטרי קבע בלבד. ללא סיפוחים והיעדרויות ממושכות.• 

חריגים - בכל אחד מהמדדים נקבעו חריגים למדידה בהתאם למדד הנבחר.• 

המשקל הכללי של מדדי השחיקה החיצוניים הוא 5% מהציון הכולל של היחידה, בהתאם לפירוט המופיע 

להלן:

ימי מחלה – 1.7%

סה"כ מספר שוטרים שנעדרו בגין מחלה 4 מופעים ומעלה בחצי השנה האחרונה אופן חישוב המדד:  

                                                                    סה"כ מספר שוטרים ביחידה

•   מופע אחד - ימי מחלה ברצף. 

•   תדירות עדכון הנתונים - חודשית.
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מד מימוש ימי חופשה שנתית – 1.7%

סה"כ כמות שוטרים ביחידה שנגרעו להם ימי חופשה  אופן חישוב המדד:  

                                                     סה"כ כמות שוטרים ביחידה

גריעת ימי חופשה- אי ניצול מכסה מינימאלית שנתית.  •

תקופת המדידה – שנת מאזן חופשה אשתקד מלאה.  •

תדירות עדכון הנתונים - שנתית לשנה דאשתקד.  •

ביצוע ראיון תקופתי – 1.6%

סה"כ מספר שוטרים שבוצע להם ראיון אישי בשנה האחרונה אופן חישוב המדד:  

                        סה"כ מספר שוטרים ביחידה

•   תקופת המדידה – מסוף החודש הקודם לנוכחי שנה אחרונה.

•   תדירות עדכון הנתונים - חודשית.

מדדי מיזם הבריאות ג. 

כמות  את  המודד  עשייה",  "מדד  הינו  האחד  מרכזיים.  מרכיבים  משני  מורכב   המפנה  במדד  הבריאות  ציון 

פרמטרים  המודד  בריאות"  "מדד  חלקים:  משני  המורכב  תוצאתי  מדד  והשני  מבצע,  שהשוטר  האימונים 

פיסיולוגיים ומתייחס להישגים הבריאותיים של השוטר, ו"מדד הכושר" המודד הישגים בבוחן הכושר.

רציונל המדידה מתבסס על הנחת העבודה כי בריאות השוטר וכושרו הגופני מהווים מרכיב חיוני בכשירותו 

המבצעית של השוטר ותפקודו בשגרה וכי עיסוק בפעילות גופנית כחלק משגרת החיים, משפר את איכות 

החיים ומהווה כלי טיפולי ומניעתי למחלות רבות.

בכל אחד מהמדדים מקבל השוטר ציון משוקלל על פי הפירוט שלהלן, כאשר ממוצע הציון של כלל שוטרי 

היחידה מהווה את ציון היחידה באותו חלק מדידה.

המשקל הכללי של מדדי הבריאות הוא 5% מהציון הכולל של היחידה, בהתאם לפירוט המופיע להלן.

מדדי עשיה – 1.4%

ממוצע ציוני סה"כ שוטרים ביחידה שביצעו אימונים בחדרי כושר וציון בקרת סביבת עבודה הנערכת ע"י נציג 

קרפ"ר. הנתונים מתעדכנים מידי חצי שנה.

אופן חישוב הציון:

אימונים בחדר כושר – 80%

סביבת עבודה – 20%
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מדדי בריאות – 1.4%

ממוצע ציוני אינדיקאטורים בריאותיים המשקפים את רמת הבריאות של שוטרי היחידה. המדדים הנבדקים 

הם: עישון, יתר לחץ דם, הרכב רקמות הגוף, BMI  ועוד. הנתונים מתעדכנים מידי חצי שנה.

אופן חישוב הציון:

בדיקות מדדים – 80%

בדיקות דם – 20%

מדדי בוחן כושר  – 2.1%

ממוצע ציוני סה"כ שוטרים ביחידה שביצעו מבחן כשירות לשיקוף רמת הכושר של שוטרי היחידה. הנתונים 

מתעדכנים מידי חצי שנה.

אופן חישוב הציון:

מבחן אירובי – 65%

סבולת בטן – 15%

מבדק כח ידים – 25%
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סיכום 
המפכ"ל הנוכחי, רנ"צ יוחנן דנינו, הציב את שיפור שירות הפנים לשוטר כאחד מיעדי תכנית המפנה המובלת 

על ידו. המוטיבציה לשימת הדגש על נושא זה נבעה מאסטרטגיית השינוי שהתווה, לפיו השוטר הוצב במרכז 

הקשב הארגוני והן מהידיעה כי קיים קשר ברור בין שירות פנים לשירות חוץ ולפיו שירות פנימי איכותי מוביל 

בסדר  הנושא  את  המציבה  פיקודית  החלטה  התקבלה  כך  בעקבות  הארגון.  של  וביצועים  יכולות  לשיפור 

עדיפות גבוה. 

מאמר זה סקר את שיטת המדידה של שירות הפנים ביחידות משטרת ישראל, ובארגון ככלל. הוצגו רציונל 

על  הממצאים  והשפעת  שנערכו  מהמדידות  המרכזיים  הממצאים  והופעלה,  שנבחרה  השיטה  המדידה, 

"מדד הערכת  פעילות הארגון. מדידת שירות הפנים מתבצעת בשלושה מישורים, כשהמרכזי מבינהם הינו 

שירות הפנים", כלומר, איסוף עמדות השוטרים אודות השירות שהם מקבלים באמצעות שאלון עמדות ייעודי 

השירות  ליחידת  בהתאם  השאלונים  קובצו  ההעברה  ובסיום  השאלון,  על  השיבו  הארגון  שוטרי  כל  לנושא. 

שלהם. השאלות קובצו על פי גורמי תוכן, והופעלו עליהם משקלות בהתאם למדיניות הפיקוד. ממוצע הציונים 

המשוקלל של כל שוטרי היחידה הינו "מדד הערכת שירות הפנים" של היחידה. כמו כן נמדדו גם היבטי שירות 

של גורמי שירות מערכתיים שהינם מעל לרמת היחידה.

מדידת הערכת שירות הפנים בארגון הופעלה לראשונה בשנת 2012 ובשנית בשנת 2014 ניתן לצפות במגמות 

שיפור חיוביות בכל המימדים שנבדקו. השיפור הבולט ביותר נצפה בהיבטים שטופלו באופן מערכתי בעקבות 

המדידה הראשונה שבוצעה.

היחידות נמדדות באופן תדיר גם בהיבטים נוספים של שירות הפנים: מדדי שחיקה חיצוניים ומדדי בריאות. 

המאמר התייחס גם אל עקרונות המדידה של היבטים אלו.

נצפה  גם בהיבטים אלו  גם מדידה של מספר היבטי אקלים ארגוני.  בוצעה  יחד עם מדידת שירות הפנים, 

שיפור משמעותי, במיוחד בהשוואה למדידות האקלים הארגוני הקודמות בארגון )האחרונה בוצעה ב-2009(. 

מלמד  השחיקה,  ובתחושות  העזיבה  בכוונות  הירידה  הרצון,  בשביעות  השיפור  ובמיוחד  זה,  עמדות  שיפור 

כי  תכנית המפנה השיגה את מטרתה במרכיב "השוטר במרכז". ההשקעה בשירות הפנים והמיקוד ביחס 

שמקבל השוטר מהארגון וממפקדיו אכן השפיעה לחיוב על תחושותיו של הפרט ועל מחוייבותו למערכת.

על בסיס ההנחה שעובד שבע רצון ומחוייב ייתן שירות טוב יותר, חשוב לבדוק בעתיד גם את הקשר בין נתונים 

אלו לתוצאות ה"עסקיות" של הארגון, והשפעתם על יעדי משטרת ישראל בהיבט השירות לאזרח.
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נקודות חמות במשטרת ישראל – ממצאי ניסוי שדה 
בפריסה ארצית

יונתן אילן1    ברק אריאל2   אמיר בלכר3    דיוויד ויסבורד4 

תקציר
מחקרים רבים מצאו קשר חזק בין פשיעה למקום, עם עקביות בריכוזיות הפשיעה שתוצרי הלוואי שלה הם 

נקודות חמות. נוסף לכך, נמצא כי לעבודת השיטור בנקודות החמות יש השפעה על צמצום הפשיעה ומניעתה 

.

"אירועי איכות החיים" מוגדרים במשטרת ישראל כאירועי הפרעות מנוחה, סכסוכי שכנים, הקמות רעש לסוגיו 

100, הם מטרד מתמשך לציבור ולכן הגדיר מפכ"ל הממ  ועוד. אירועים אלו, המדווחים על ידי האזרחים למוקד

שטרה את הטיפול בהם כיעד ארגוני לשנים 2015-2012. כדי לטפל באופן יעיל באירועים אלו, הוגדרו לתחנות 

משטרת ישראל הנקודות החמות. הנקודות החמות הוגדרו בכל תחילת שנה בין השנים 2015-2012 במודל 

מידע  ומערכות  טכנולוגיים  כלים  העולמית,  מהספרות  מחקר  בכלי  שימוש  שכלל  ישראל  למשטרת  ייחודי 

גיאוגרפיות )GIS(, כלים סטטיסטיים וכלים שפותחו ביזמה מקומית. 

מפריסת הנקודות החמות היא ארצית והיעד הוא "קירורן", כלומר הורדת מספר האירועים בהן לעומת לתקו

פה המקבילה אשתקד. הנקודה החמה נקבעת על ידי מודל גיאוגרפי אשר מחשב את השטח הקטן ביותר 

שמייצר את כמות האירועים הגדולה ביותר ביחס לשטח התחנה. ההנחה היא כי טיפול ממוקד באותן נקודות 

2013 נערך ניסוי שדה בפריסה ארצית מבומ  יוביל בהכרח ל"קירורן" ולשיפור באיכות החיים של האזרח. בשנת

קרת. הניסוי הוא ראשון מסוגו בהיקפו בישראל ובעולם, ונועד לתת תוקף מחקרי לתוצאות המדידה והטיפול 

יעילות השיטה. מטרת הניסוי היא לבדוק האם  וכן לבחון את   2013 המשטרתי של הנקודות החמות בשנת 

100 שבעקבותיהן נפתח  הייתה הצלחה בקירור הנקודות החמות, כלומר הפחתה במספר השיחות למוקד 

246 נקודות ניסוי )נקומ  אירוע תגובה ונשלחה ניידת, וכן לבדוק האם ההצלחה לא הייתה מקרית. בניסוי נבחנו

דות התערבות( לעומת 246 נקודות ביקורת )נקודות סמויות ללא התערבות(. התוצאות הראו כי קיימת ירידה 

של כ-16% בדיווח האזרחים למוקד 100 בנקודות שבהן היתה התערבות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 

בעוד שבקבוצת הביקורת קיימת ירידה של כ-4.7% בלבד. ממצא זה וממצאים נוספים המובאים במאמר זה 

מחזקים את העובדה כי עבודת השיטור ומיקוד הפעילות באמצעים שונים בנקודות החמות תרמו להשפעה 

ישירה על צמצום ומניעת האירועים במקומות אלו.

1ראש חוליית ניתוח גיאוגרפי )GIS(, מדור מחקר וסטטיסטיקה, אגף התכנון והארגון, משטרת ישראל

2דוקטור, הפקולטה למשפטים, המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית ירושלים; המכון לקרימינולוגיה, אוניברסיטת קיימברידג'

3רב פקד, ראש תחום מערכות מידע, אגף המבצעים, משטרת ישראל

4 פרופסור, חתן פרס ישראל ופרס סטוקהולם, הפקולטה למשפטים, המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית ירושלים
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מטרת המחקר
מטרת המחקר היא לתת מענה לשני היבטים מרכזיים שקיימים בהם פערים בספרות העולמית:

בחינת היעילות של התערבות המשטרה המכוונת לטיפול באירועי איכות חיים. במחקר זה     .1 

                  המיקוד הוא בנקודות חמות באירועי איכות חיים, זאת בשונה מאירועי פשיעה חמורה יותר. הריכוז

               ביחידה מחקרית קטנה )מקטע רחוב( באירועי איכות חיים שונה מפיזור אירועי איכות חיים בתא  

                שטח רחב יותר כגון רחוב שלם או שכונה. לצורך כך נעשה שימוש במחקר בשיטת ה"צמדים"  

–  הקצאה מבוקרת לצמדים של נקודות חמות אשר חולקו באופן אקראי כך שחציין נקודות     

ביקורת )קבוצת הביקורת שהוסתרה ממפקדי התחנות( וחציין נקודות התערבות )קבוצת הניסוי    

או הקבוצה המבצעית שהוגשה למפקדי התחנות(.  

בחינת השפעת הטיפול של הנקודות החמות התבצעה בפריסה ארצית בכמעט 500 נקודות    .2

חמות, דבר המבטיח מובהקות סטטיסטית גבוהה.   

נזקי הפשיעה באירועי  ייבדקו בהמשך המחקר הן מדידת  זה, אך  נוספות שאינן מובאות במאמר  מטרות 

איכות חיים ובדיקת הקשר בין אירועים אלו לכלל האירועים הפליליים במרחב. כמו כן, תתבצע בחינה האם 

אירועי מוקד 100 שדווחו עליהם המדוברים נדדו5 מעבר לנקודות החמות וחל "ניפוח" בצורת בלון במרחב, או 

שמא מספר האירועים פחת ללא השפעה היקפית.

השיטה
הנחת היסוד להבנת השיטה הוא מבנה המשטרה בישראל. בניגוד למשטרה בארה"ב או בבריטניה, משטרת 

פקודות  במסגרת  והפועל  המפכ"ל  לרמת  עד  היררכית  בצורה  המאורגן  לאומי  עצמאי  כוח  היא  ישראל 

ונהלים. המטה הארצי של המשטרה מספק הדרכה מקצועית ומרכז החלטות של מדיניות המפכ"ל לשבעה 

מחוזות בפריסה ארצית אשר מנהלים את תחנות המשטרה שבתחומן.  בתוך המחוז תחנות המשטרה הן 

ישויות עצמאיות האחראיות על רוב נושאי המשטרה והפשיעה באזור הגיאוגרפי הנמצא בשליטתן. האזור 

גיאוגרפית )תחנות  זו מזו מבחינת השליטה  ולכן יש סוגים שונים של תחנות  אשר שונות  הגיאוגרפי מגוון 

עירוניות שבשליטתן כמה ערים, תחנות עירוניות שבשליטתן עיר ראשית, תחנות מעורבות  כפריות ועירוניות, 

תחנות כפריות ועוד(. השיחות המתקבלות במוקד 100 מכל טלפון נשלחות למרכז השליטה של המשטרה, 

ובהתאם לסוג הקריאה מתקבלת החלטה האם לשלוח כוח מטרה לאירוע, לרבות אירועי איכות חיים. כלל 

מתייחסים  בפרט,  ובניסוי  חמות  נקודות  בשיטת  ניהול  בנושא  ישראל  במשטרת  נבדקים  אשר  האירועים 

ל"אירועי תגובה", כלומר שיחות טלפון למוקד 100 שבעקבותיהן נפתח אירוע תגובה ונדרשת שליחת ניידת 

למקום האירוע.

."Displacement" ; "5בהתייחס לפשיעה, המינוח המקובל הוא "התקה
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אירועי איכות חיים
מחקר זה מתמקד בבעיות שהן לכאורה חמורות פחות מפשעים פליליים חמורים, אף על פי שכמה אירועים 

)ראה רשימה בהמשך(  נחשבים בהחלט להתנהגות פלילית כשלעצמה. למעשה, מדובר בסל אירועים שהם 

מטרדים יומיומיים ואשר פוגעים באיכות החיים. בניסויים קודמים בנקודות חמות –  "כל מה שאינו פשע הורד 

מהמחקר")e.g., Telep et al 2012:912( .למרות זאת, אירועי איכות חיים הם עדיין בעיות המטופלות באופן רשמי 

לכך מכיוון  ולה הסמכות לטפל בהפניית השיחות מהמוקד לשירות עבור האדם הנדרש  ידי המשטרה  על 

שאיכות חייו נפגעה. המענה לאירועי איכות חיים הוא שיטור אפקטיבי לטיפול ממוקד בבעיה, אפילו אם לא 

התבצע מעצר או שהמשטרה אינה נוכחת במקום בקשר סיבתי לשיחה שהתבצעה. 

.)Toch and Grant 1991:121(

ברשימה שלהלן מופיעים אירועי איכות החיים כפי שהוגדרו על ידי אגף המבצעים במטה הארצי בשנת 2013. 

כל אירוע הופיע כך בשמו במערכות המידע המבצעיות, והמוקדן במוקד 100 סיווג את האירוע בהתאם לאופי 

השיחה.

סיווג האירוע במוקד 100 מס' 

גרימת נזק  .1

הפרעת מנוחה  .2

בע"ח משוטט תוקף משתולל  .3

הקמת רעש  .4

רכב נטוש שרוף  .5

סכנת תקלת תשתית  .6

אדם חולה נפש נרקומן משתולל  .7

הטרדה  .8

חזיזים נפצים  .9

10.  חסימת מעבר

11.  הפרת סדר

12.  קטטה 

13.  חטיפת תיק חפץ

14.  יידוי אבנים

15.  יידוי אבנים לעבר רכב

16.  סכסוך שכנים עסקי

17.  הסגת גבול

18.  משחקי מזל הימורים

19.  סמים –  מציאה גידול סחר שימוש

20.  גניבה כייסות

21.  שכרות
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22.  עבירות תעבורה תנועה

23.  הפרעה לתנועה

24.  רכב חונה באיסור

25.  קבצנים רוכלים בכביש

26.  רכב משתולל

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

התפרצות לדירה ועבירות מין, משטרת ישראל פועלת בשיטה המוצגת במחקר זה במתן דגש לאירועים 

כן,  כמו  היום-יום של אזרחי המדינה.  ושגרת  איכות החיים  חיים" המשפיעים על  איכות  "אירועי  המוגדרים 

לאור ניסיון העבר וראיות מהשטח, נמצא שאירועים כאלו עלולים להידרדר לאירועים פליליים חמורים יותר.

אופן הגדרת הנקודות החמות

קיימים אזכורים רבים בספרות כיצד להגדיר נקודות חמות ואיך מקומות אלו  אזורים קטנים שיש להם נטייה 

להיות בלתי מידתיים לרמות הפשיעה שם מייצרים, בין אם מערכת GIS מסייעת בהגדרת הנקודה החמה 

כ Cluster )אשכול(, מקטע רחוב או שרטוט של פוליגונים )צורות סגורות התוחמות תא שטח( על גבי רשת 

הפשיעה. 

 Sherman, Gartin and( והסדר  הפשיעה  אירועי  מכלל   50% כ  מייצרים  הכולל  מהמרחב   5% כלל  בדרך 

Buerger, 1989(. שיטות שונות תומכות בחוקיות של ריכוז פשע במקום מסוים, מה שאומר כי "מיפוי פשיעה 

בשיטת הנקודות החמות יכול למקד בצורה היעילה ביותר את המשטרה ]...[ תהליך הפקת המפות מונחה 

.)Weisburd et al 2012( ")על ידי תאוריות פשיעה )מקום, קורבן, רחוב או שכונה

ההשלכה המעשית של הגדרת הנקודה החמה כמקטע רחוב היא מגוונת. ראשית, בשל העובדה כי הרחובות 

יחידה מאורגנת בתוך הערים והם נגישים לשליטה על הפשיעה.  ההרתעה ומיקוד הפעילות יכולים להתקיים 

היות  ירושלים,  כגון  מהיסוד,  מתוכננות  שאינן  או  וערב  כשתי  מאורגנים  אינם  הרחובות  שבהן  בערים  גם 

והנקודות הם מקטעי רחוב קיימים, ללא תלות רחבה במשתנים סביבתיים נוספים. אף על פי שיש הבדלי 

תכנון עירוני ושליטה עירונית לכאורה, מקטע הרחוב קיים בכל סוגי הערים ומאפשר שליטה אחידה. שנית 

בשל העובדה כי קיימים "יתרונות שליטה חברתיים" כגון העובדה שהסיכוי של גורמים שאינם פליליים לראות 

 Weisburd et al 2006; Ariel( שוטרים ברחובות ראשיים העלולים להפוך לנקודות חמות פליליות גבוה יותר

et al 2014(,   מה שעשוי להפחית את הפחד ועשוי להגביר את אמון הציבור במשטרה בעזרת שיטור גלוי. 

מהתבוננות תיאורטית נראה כי לגודל הנקודה שהוגדרה אין השפעה ישירה על התבנית של ריכוז אירועים 

מוטה בנקודות חמות אלו ביחס לשאר חלקי העיר. 

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

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

שהמשטרה מטפלת בהם ולמאפיינים תרבותיים וחברתיים של מדינת ישראל . הנקודה החמה נקבעה על 

ידי מודל גיאוגרפי המחשב ומגדיר את השטח הקטן ביותר שיש בו את מספר האירועים הגדול ביותר ביחס 
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בהם  שיש  התחנה  בשטח  אזורים  הן  החמות  הנקודות  כלומר,  המשטרה.  תחנת  של  הטריטוריאלי  לשטח 

זו, מתקבל מקטע רחוב שהוא חלק  ריכוז גדול של אירועים ביחס לאזורים אחרים בשטח התחנה. בשיטה 

מרחוב שלם המוגבל לגודל של עשרות עד מאות מטרים. מקטע הרחוב נקטע בדרך כלל בעיקול או בצומת. 

)Ranking( של הנקודות החמות אשר נעשה בהתחשב  ונוספים לפי דירוג  זו מכילה פרמטרים רבים  שיטה 

בשיקולים מתמטיים, גיאוגרפיים ומבצעיים. שיטת הגדרת הנקודות החמות מתוארת בפירוט במאמר מודל 

נקודות חמות באירועי איכות חיים )אילן, 2014(. 

)Street Segments( הוא בכך שמקטע הרחוב מאפשר  היתרון של הנקודות החמות בשיטת מקטעי הרחוב 

התמקדות מדויקת במספרי בתים, בצדי הרחוב ובמעטפת הקרובה. כמו כן, הנקודות החמות נקבעו על בסיס 

משאבי התחנה להתמודד עם הטיפול בהן.

במחקר זה  נלקחה שיטת מקטע הרחוב צעד קדימה על ידי נוסחת "מאנ"ח" – מדד אפקטיביות נקודה חמה 

)אילן, 2014(. המאנ"ח המחושב לכל תחנה בנפרד משקף את עומס האירועים בנקודה החמה ביחס לשאר 

האירועים בכל גזרת התחנה. מטרת המאנ"ח היא לבחון את אפקטיביות שיטת הנקודות החמות ולתת תוקף 

סוציו- הטרוגניות  לאפיין  הרחבה  המידה  אמת  את  לנו  מספקת  זו  נוסחה  השיטה.  של  לאפקטיביות  מדעי 

דמוגרפיות בנקודות, ובעתיד ניתן יהיה להשוות באמצעותה בין מחקרים על אותו הבסיס.

ועבורם  בסיס הנתונים הנבדק כלל את כל שיחות הטלפון שהפכו לאירועי המוקד בסל האירועים הנבחר 

היה צורך בשיגור ניידת. אפיון הנקודות החמות, הן בנקודות ההתערבות הן בנקודות הביקורת התבצע במשך 

12 חודשים, מנובמבר 2011 עד נובמבר 2012 6 ועד בכלל. הנקודות הופצו לשטח ולמנהלי הניסוי בחודש ינואר 

2012 לתחילת עבודה מבצעית. התקופות שעבורן נערכה השוואה בבסיס הנתונים לאחר תום הניסוי הן ינואר 

2012 עד דצמבר 2012 לעומת ינואר עד דצמבר 2013. הניסוי התרחש במהלך שנת 2013 – החל מחודש ינואר 

ועד סוף חודש דצמבר. במדידה המדוברת בניסוי זה נמדדו שישה מתוך שבעת המחוזות במשטרת ישראל. 

תהליך איתור הנקודות החמות הביא להשתתפותן של 32 תחנות משטרה בניסוי זה, בפריסה ארצית רחבה. 

מתוך 43 ערים שבתחום אחריות תחנות אלו, 40 ערים השתתפו בניסוי, כלומר רק ב-3 ערים לא היתה פריסה 

של נקודות חמות.

מאפיינים נוספים הוכנסו לניסוי כדי לחדד את ההבדל בין קבוצת הביקורת לקבוצת ההתערבות ובכך למנוע 

"זיהום". הכוונה היא לאזורי חיץ בין נקודה לנקודה, בגודל מינימלי של 54 מטר. רק 11 נקודות מתוך 246 נקודות 

היו רחוקות זו מזו פחות מ-100 מטר,  ורובן המוחלט רחוקות זו מזו יותר מ-100 מטר. )ממוצע: 589 מ', חציון: 399 

מ', סטיית תקן: 655 מ'(. 

6הפער בחודש אחד אחורה של שנת 2011 נובע מהעובדה כי לא  ניתן היה לעכב את הפצת הנקודות החמות לשטח מאוחר מחודש ינואר על 

מנת להבטיח רצף מדידה שנתי. לכך נדרש לפחות חודש לצורך עיבוד הנתונים. לכן, הנקודות אופיינו על בסיס נובמבר 2011 עד נובמבר 2012 

כדי לקבוע איזו נקודה חמה יותר ואיזו פחות, אך המדידה וההשוואה על התפוקות בנקודה החמה התבצעו לאורך תקופה של 12 חודשים 

קלנדריים בכל שנה באופן שווה וכך גם השתקפו במדידה המשטרתית המבצעית.

ת
צי

אר
ה 

ס
רי

פ
 ב

ה
שד

וי 
ס

ני
אי 

מצ
מ

 - 
אל

שר
ת י

טר
ש

מ
 ב

ת
מו

ח
ת 

דו
קו

נ



98

הנקודה החמה ביותר או השניה החמה ביותר בתחנת המשטרה בדרך כלל לא נכללה בניסוי, היות והיא 

היתה בדרך כלל מוכרת למפקדים. מתודולוגית, היא היתה חריגה במספר האירועים שלה ביחס לנקודות 

האחרות ועל כן  היתה עלולה לגרום להטיה בניתוח הממצאים. נקודה כזו לא נכללה בניסוי גם כדי לא לפגוע 

בקהילה ובפעילות המבצעית. כ-80 נקודות כאלו נכנסו למערך מיקוד הפעילות של הנקודות החמות ללא 

קשר לנקודות שהשתתפו בניסוי. נקודות אלו חוברו לנקודות החמות שנקבעו כקבוצת ההתערבות כחלק 

מהניסוי לכדי מערך מבצעי, והיוו את המקסימום שהוקצה ל תחנה בהתאם למשאבים שברשותה למיקוד 

פעילות, כך שלא היתה פגיעה בפעילות המבצעית.

כדי להבטיח הקצאה של  "חצי חצי" )50%–50%( בין קבוצת ההתערבות לבין קבוצת הביקורת, פוצלו הנקודות 

)N=492( לבין הנקודות החמות  בין נקודות חמות לטיפול, כלומר קבוצת ההתערבות שהיא קבוצת הניסוי, 

ששימשו כקבוצת הביקורת )N=492(, בכל אחת מתחנות המשטרה המשתתפות )N=32(. המידע הסופי כלל 

491 נקודות בשל בעיה טכנית באחזור מידע על נקודה אחת.

ההתערבות

מתן  בסיס  על  ומותאמת  הוליסטית  בגישה  התבצעה  הניסוי(  )קבוצת  ההתערבות  בקבוצת  ההתערבות 

קשר  ללא  שלו,  לפתרון  המענה  את  במשטרה  וראה  למשטרה  טלפן  אשר  האדם  לאותו  פתרונות  כמה 

לאחראי המקורי לפתרון הבעיה )עירייה או משרדים אחרים(. גישה זו דומה לתיאוריית החלונות השבורים                                      

שבורים  חלונות  אחריו  יגרור  תיקון  ללא  הנותר  שבור  חלון  כי  גורסת  אשר    )Wilson and Kelling ,1982(

נוספים והן יערערו את תחושת הבטחון של האזור. אזרח המרגיש כי מופר הסדר מצביע על אתר שכזה 

באמצעות  בטחון.  וחוסר  פיקוח  חוסר  של  תחושה  זוהי  פשיעה.  בו  התרחשה  לא  אם  גם  מפחיד,  כאתר 

השימוש בגישת ההתערבות ההוליסטית ניתן לפתור אירועי איכות חיים, בהתבססות, בין היתר, על משאבים 

שכונתיים  קיימים או פוטנציאליים.

את  מעביר  הארצי  המטה  כאשר  מתחיל  המשטרה  בתחנות  החמות  בנקודות  הטיפול  תהליך  כאמור,  

הטיפול  מבוצע  המבצעים,  אגף  של  הנחיה  פי  על  תחנה.  לכל  החמות  הנקודות  של  העדכנית  הרשימה 

בנקודות החמות בשימוש בשיטת "שיטור ממוקד בעיה" –

POP - Problem Oriented Policing )Goldstein, 1979(

בשיטה זו,  המפקדים המקומיים מזהים את גורמי הבעיות בנקודות החמות על ידי ניתוח מפורט של אופי 

הפנייה למוקד המשטרה. הנתונים נגישים במערכת "מפנה"  – מערכת המדידה של משטרת ישראל אשר 

מודדת בתחומים שונים את יחידות המשטרה, בהן כל תחנות המשטרה, ומאפשרת למפקדים לנתח את 

אירוע  על  אמת  בזמן  התראה  מתקבלת   100 מוקד  אירועי  של  המבצעית  במערכת  לכך,  נוסף  פעילותן. 

הרתעה,  הארגון:  יעדי  את  משקפים  במערכת  הראשיים  המדידה  ענפי  חמה. שלושת  בנקודה  שמתרחש 

שירות פנים ושירות חוץ. ענף שירות החוץ מורכב מכמה מדדים אשר המשותף ביניהם הוא שיפור השירות 

לאזרח והעלאת רמת אמון הציבור במשטרת ישראל. במסגרת ענף זה, רוב תחנות המשטרה נמדדות במדד 

הנקודות החמות כמדד מטרה ביצועי. לכל תחנה הוגדרו עד עשר נקודות חמות בהתאם לגודל התחנה. 

המערכת מציגה באופן מקוון מבסיס הנתונים המשטרתי מידע רב ומפורט בנוגע לנקודות החמות, עד לרמת 
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יחידה שהצליחה  100 מקבלת  ציון  ל-100.   בין אפס  ציון תקופתי  לביצועיה  ונותנת  בנקודה,  האירוע הבודד 

להפחית את מספר האירועים )מספר השיחות למוקד 100( בכל נקודה חמה לפחות ב-25% ממספר האירועים 

בתקופה המקבילה אשתקד.

לאחר זיהוי שורש הבעיה, מתחיל תהליך טיפול יזום של שוטרי תחנות המשטרה במטרה "לקרר" את הנקודה. 

רשות  באזור(  ציבוריים  גורמים  ועם  הקהילה  עם  פעולה  בשיתוף  נעשות  ולרוב  מגוונות  הן  הטיפול  שיטות 

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

סכסוכים, לבניית קשר הדוק עם אזרחים המביעים מצוקה באופן קבוע, וכן להשגת המטרה הראשית – שיפור 

השירות ורמת איכות החיים של האזרחים. שיטת פעולה זו שונה מהשיטה המסורתית שלפיה שוטרי הסיור 

מטפלים בנקודה החמה על ידי הגברת נוכחות בלבד.

הגישה לניתוח הנקודות החמות במערכת "מפנה" ניתנה רק לכחצי מהנקודות החמות בתחום איכות החיים 

הנקודות  של  השני  החצי  לעיל(.  שהוסבר  )כפי  בנפרד  שהוגדרו  קריטיות  לנקודות  פרט  תחנה,  תחום  בכל 

החמות נשמרו כנקודות ביקורת. למפקדי התחנות ניתנו מיקומי הנקודות החמות ונמסר להם כי אלו הנקודות 

החמות ביותר בשטחן בתחום איכות החיים, אך בשום שלב במהלך הניסוי לא ניתנו להם מיקומי הנקודות 

החמות של קבוצת הביקורת וזאת כדי למנוע את "זיהום" הניסוי, פרט למדור מחקר וסטטיסטיקה וקצין אגף 

המבצעים שאמונים על המחקר האקדמי.

מפה מספר 1:  דוגמה למקטע רחוב מבצעי )קבוצת ההתערבות( בצבע אדום, ולידו מקטע רחוב של קבוצת 

תהביקורת )סמויה( בצבע סגול.
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דוגמה למקטע רחוב – אורכו של רחוב "סדום ועמורה" הוא 1,200 מטר, אך אורך הנקודה   :2 מפה מספר 

החמה במקטע הרחוב )מסומנת במפה בצבע אדום( הוא 154 מטר בלבד.

התמקדות באירועי איכות חיים

תיאוריית החלונות השבורים )Wilson and Kelling ,1982(, כפי שהוזכר לעיל, גורסת כי אם נשבר חלון ולא 

תוקן, יישברו חלונות נוספים ויתרמו לאווירת ההזנחה השוררת במקום. באותו האופן, עבירות איכות החיים 

ציטוט  פי  על  המחשה,  לצורך  הגרפיטי  בדוגמת  להשתמש  ניתן  הבטחון.  תחושת  על  ישירות  משפיעות 

מהמאמר: "שגשוג הגרפיטי, גם אם תוכנו תמים, הולם בעובר האורח בהבינו כי המקום שהוא עובר בו אינו 

נשלט ואינו ניתן לשליטה, וכל אחד יכול לעשות במקום ככל העולה על רוחו". כך לגבי תחום הטיפול בעבירות 

איכות חיים במשטרת ישראל – גם אם חניה באדום לבן לא ממש מפריעה או שהשיכור המשוטט לא מזיק, 

ופשיעה קשורים לרוב בקשר  יוסיף לתחושת הבטחון של האזרח. ברמת הקהילה, אי-סדר  הטיפול בהם 

– כל יתר החלונות  ונשאר לא מתוקן ]ההדגשה במקור[  ניתן להתרה. "אם חלון בבניין נשבר  סיבתי שלא 

יישברו במהרה. חלון שלא תוקן מסמל שהדבר לא איכפת לאף אחד". הניסוי הנוכחי מעריך בפעם הראשונה 

כיצד ניתן לקרר נקודה ללא משאבים מיוחדים. מחד, הניסוי אינו גורס שיש להקצות צוותים רבים יותר לאזור 

הטיפול, אלא לנקוט כל פתרון שיעלה בדעתו של המפקד האחראי בשטח כדי להפחית את מספר השיחות 

למוקד, כעדות לקירור הנקודה. זהו הבדל משמעותי מניסויים קודמים של וייסבורד ואחרים 2011(( שבהם 

ישנה הדרכה מעשית כיצד לחלק את הכוח ובאיזה אופן לפעול. ומאידך הניסוי לא הגדיל רק את ההטרוגניות 

של הנקודות החמות, אלא גם את ההתערבות: קיים קושי לאפיין את האופי הספציפי של כל התערבות בכל 

)Weisburd et al 1993(.נקודה, מה שיוצר רעש סטטיסטי שיכול להסוות אפקטים נלווים

למעשה, בניסוי זה ההתמקדות היא ב"איפה" ולא ב"מה", עובדה שיכולה לסייע במחקרים רבים אחרים.

תוצאות
 ,2013 100 בנקודות שנבחרו לשנת  הגדרת המשתנים התלויים: מדד התוצאה הוא מספר השיחות למוקד 

הן בקבוצת ההתערבות הן בקבוצת הביקורת, בהשוואה לשנת 2012, באירועים שהוגדרו )סל אירועי איכות 

חיים(:

1.   שיחות למוקד 100  – 12 חודשים לפני תחילת הניסוי )2012(,

2.   שיחות למוקד 100 – 12 חודשים של הניסוי )2013(.

סך  הוא   2013 – המשתנה התלוי בשנת  חיים  איכות  אירועי  על   100 בדיווח אזרחים למוקד  בדיקת השינוי 

הקריאות בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת, ובשנת 2012 זהו המשתנה הבלתי תלוי. מדובר על 491 נקודות, 
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לגלות  כהסתברות   )Cohen, 1998( כהן  ידי  על  שהוגדרה  גבוהה,  סטטיסטית  לעוצמה  שמוביל  גבוה  מספר 

מובהקות סטטיסטית כתוצאה מניסוי. התוצאות מראות כי קיימים הבדלים משמעותיים בין שנת 2012 לשנת 

:2013

בין התצפיות )מספר השיחות הכולל למוקד 100( בשנת 2013 לעומת שנת 2012. א.   

בהשוואה יחסית של מספר השיחות הכולל למוקד 100 בין קבוצת ההתערבות לקבוצת   ב.   

הביקורת.   

)12 חודשים(  12 תצפיות  1: לפי הגרף, תנאי השליטה והניסוי מאוזנים בהשגת שוויון בסיס עבור  גרף מספר 

ולאחר מכן )מופרד בקו אדום( ב-12 החודשים הבאים )הניסוי החל בינואר 2013(. ישנה מגמת התרחקות גדולה 

בין קבוצת הביקורת לקבוצת ההתערבות במיוחד בין אפריל לספטמבר, בתקופת האביב והקיץ. אף על פי 

שתקופה של ריבוי אירועים )מספר השיחות למוקד 100( בשנת 2012 לוותה בתקופה של ריבוי אירועים בשנת 

2013, צפיפות אירועים זו אינו משפיעה על התוצאות בשנת 2013.
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הקריאות/שיחות  מספר  נמנו  אירוע  לכל  בניסוי.  שנבדקו  האירועים  כל  מופיעים  בטבלה   :1 מספר  טבלה 

שהתקבלו עבורו במוקד 100 בנקודות החמות בשנת 2012 מול שנת 2013, הן בקבוצת הביקורת והן בקבוצת 

ההתערבות. האירועים מסודרים לפי מובהקות ההשפעה של ההתערבות המשטרתית בכל אירוע. המבחן 

הסטטיסטי לבדיקה זו הינו מבחן כי בריבוע  χ^2 להשוואת יחסים בין קבוצות שונות.

אירוע

P-valueקבוצת הביקורתקבוצת הההתערבות

אחוז אחרילפני
שינוי

אחוז אחרילפני
שינוי

6,0965,261-13.70%6,4476,7594.84%0.0000הפרעת מנוחה1

3418-47.06%729314.29%0.0002משחקי מזל הימורים2

914646-29.32%868782-9.91%0.0007אדם חולה נפש נרקומן משתולל3

343245-28.57%3333433.00%0.0013גניבה כייסות4

399257-35.59%390328-15.90%0.0149הטרדה5

2,1031,648-21.64%1,7791,550-12.87%0.0267רכב חונה באיסור6

176172-2.27%18624330.65%0.0449סמים- מציאה גידול סחר שימוש7

636542-14.78%5885910.51%0.0455סכסוך שכנים עסקי8

14140.00%615150.00%0.1310חטיפת תיק חפץ9

4330-30.23%49490.00%0.2480רכב נטוש שרוף10

537402-25.14%548451-17.70%0.3010קטטה11

207114-44.93%205125-39.02%0.5314שכרות12

13121161.07%15928076.10%0.5495הפעלת חזיזים נפצים13

618234.43%809417.50%0.5540בעל חיים משוטט תוקף משתולל14

164159-3.05%185165-10.81%0.5890סכנה תקלת תשתית מכשול בדרך15

1,689736-56.42%1,714772-54.96%0.5932הקמת רעש16

1,1191,39524.66%1,0231,24421.60%0.6694הסגת גבול17

12120.00%6833.33%0.6706קבצנים רוכלים בכביש18

4139-4.88%40437.50%0.6963יידוי אבנים19

6738-43.28%9962-37.37%0.7027עבירות תעבורה תנועה20

281252-10.32%320300-6.25%0.7074הפרת סדר21

550.00%2350.00%0.7144יידוי אבנים לעבר רכב22

207194-6.28%202197-2.48%0.8630הפרעה לתנועה23

1,6251,79310.34%1,6611,83510.48%0.9794חסימת מעבר24

276209-24.28%286216-24.48%0.9836גרימת נזק25

253174-31.23%250127-49.20%0.0389רכב משתולל26

17,43314,648-15.975%17,43316,611-4.715%0.0000סכום כולל

4. אין מספיק נתונים 3. לא ניכרת השפעה כלל 2. ניכרת השפעה , אך לא מובהקת 1. ניכרת השפעה גבוהה ומובהקת
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נ ומגיעה  סימטרית  אינה  אך תדירות השיחות  בנקודה חמה,  1.36 שיחות  על  עומד  ממוצע השיחות השבועי 

אף לנקודות חמות עם 6-5 שיחות בשבוע ו-250  שיחות ומעלה במהלך שנה. עוד עולה מהנתונים שהוצגו כי 

המשטרה הפחיתה ב-2,785 את מספר השיחות באירועי איכות חיים בשנת 2013 בנקודות החמות. ההשוואה 

בין קבוצת הביקורת לקבוצת הניסוי מלמדת על ירידה של 15.97% במספר האירועים )מספר השיחות למוקד 

החמות  בנקודות  האירועים  במספר   4.71% של  ירידה  לעומת  ההתערבות  בקבוצת  החמות  בנקודות   )100

בקבוצת הביקורת. כדי לבחון האם הבדל זה הוא מובהק השתמשנו במודל בינומי שלילי שאינו מכיל ערכי 0 

.)zero-truncated negative binomial model(

תוצאות לפי סוגי אירועים
הוא    )100 למוקד  השיחות  במספר  )ירידה  ביותר  הגדולה  הירידה  בו  שהייתה  האירוע  אירועים,  סוגי  מ-26 

קבוצת  בין  ביותר  המובהקת  הירידה  היתה  ובו  האירועים  מכלל  כ-38%  הוא  זה  אירוע  מנוחה".   "הפרעות 

ההתערבות )13.7%-( לקבוצת הביקורת )4.84%+(.  גם באירוע "רכב חונה באיסור" ניכרת השפעה מובהקת של 

ההתערבות, עם ירידה של 21.64%- לעומת ירידה של 12.87%-. מדובר בעשרות אלפי מקרים, שיחד הם כ-50% 

מכלל אירועי איכות החיים שבהם יש השפעה מובהקת להתערבות.

לקבוצת  ההתערבות  קבוצת  בין  שינוי  ניכר  מהשיחות   78% שהם  אירועים  ב-17  אירועים   מ-26  לכך,  נוסף 

הביקורת, כך שהשוואת האירועים בקבוצת ההתערבות לעומת  קבוצת הביקורת מראה ירידה או בלימה.

להלן החלוקה:

10 אירועים עם השפעה גבוהה ומובהקת )65% מהשיחות(• 

7 אירועים עם השפעה, אך לא מובהקת )13% מהשיחות(• 

6 אירועים ללא השפעה )22% מהשיחות(• 

עבור 3 אירועים אין מספיק נתונים )אחוז מזערי(• 

האירועים הבולטים שכלל לא ניכרת בהם השפעה של קבוצת ההתערבות הם "חסימת מעבר" )שוויון בירידה 

ניתן להבחין כי מתקופת שיחות עמוסה  נוסף על כך,  )עלייה כמעט זהה באחוזים(.  ו"הסגת גבול"  באחוזים( 

ב-2012 נחזתה תקופת שיחות עמוסה גם בתקופה המקבילה ב-2013. 

תוצאות סופיות
התוצאה החשובה והמעניינת ביותר היא ההשוואה ביחס השיחות בין השנים בין קבוצת הניסוי לקבוצת 

הביקורת, כך שבנקודות שהוקצו לקבוצת הניסוי היו הרבה פחות שיחות למוקד 100. ישנו אפקט מובהק 

של שינוי בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת ושיפור כללי בתוצאות, כך שעבור כל בסיס הנתונים ניתן לומר 

שבאופן כללי קיימת השפעה גבוהה של ההתערבות המשטרתית בנקודות חמות וכי ההשפעה אינה מקרית. 

2013, אך המשתנה החזק  המשתנה התלוי, כלומר מספר השיחות בנקודות החמות, ירד באופן ניכר בשנת 

יותר שמסביר בצורה מובהקת את השפעת ההתערבות הוא השינוי שחל בין קבוצת ההתערבות לקבוצת 

הביקורת ובודק את היחס בין תדירות הופעת האירועים. בקבוצת ההתערבות היו הרבה פחות קריאות או 
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שיחות למוקד 100 בהשוואה לקבוצת הביקורת. זאת על אף שתקופה של ריבוי אירועים בשנת 2012 לוותה 

בתקופה של ריבוי אירועים בשנת 2013, אבל צפיפות אירועים זו אינה משפיעה על התוצאות בשנת 2013 

)גרף מספר 1 וטבלה מספר 1(.

ברמת   0.890 הוא  הביקורת  קבוצת  לעומת  ההתערבות  בקבוצת  האירועים  הופעת  תדירות  בין  היחס 

מובהקות של P=0.009( 95%(. נתון זה מציג ראיות מובהקות לכך שתועדו פחות שיחות  של פנייה למוקד 

100 כתוצאה מההתערבות המשטרתית ובהשוואה לקבוצת הביקורת )כ-10%(.

סיכום
והירידה במספר השיחות  יעילות הטיפול המשטרתי בנקודות חמות בתחום איכות חיים הוכחה כחיובית 

במקומות  פשיעה  ריכוזיות  קיימת  בישראל  זאת.  משקפת  בעקבותיהן  שנפתחו  ובאירועים   100 למוקד 

שונים בארץ, לרבות באירועי איכות חיים, ותוצאות מחקר זה ממחישות באופן מובהק כי קיימת השפעה 

אפקטיבית בהתערבות המשטרה בנקודות החמות ברוב סוגי האירועים.

 

המחקר מאפשר לתחנות המשטרה למקד את משאביהם ועבודתם באזורים קטנים ועמוסים באירועים, 

מתוך ידיעה ברורה כי התערבות זו תועיל. השיטור בנקודות החמות מהווה כיום חלק בלתי נפרד מעבודת 

תחנות המשטרה ומשפיע ישירות על רמת איכות החיים של התושבים. עם זאת, קיימות כמה מגבלות מחקר 

דבר שהופרך בספרות הקיימת  לרחובות מקבילים,  נדידת האירועים  כגון  וייבדקו בהמשך,  נבדקו  שטרם 

בנושא )Weisburd et al 2006(, והקשר לאירועים אחרים חמורים יותר. ניתן לומר איפוא כי גם אם יש נדידת 

הירידה   – ולראיה  החמות,  בנקודות  לאזרח  השוטר  בין  החיובי  בחיכוך  הגברה  התבצעה  עדיין  אירועים, 

חדשה  שיטה  להטמעת  דוגמה  הוא  זה  מחקר  הקהילתי.  החיבור  בהיבט  הן  ההרתעה  בהיבט  בקריאות, 

בשימוש  בהן  וההתערבות  החמות  הנקודות  ניטור  כי  החיובית,  המסקנה  להגעת  עד  היסודית  ולבדיקתה 

וייעול המשאבים  גם התמודדות התחנה בארגון  כמו  הגיאוגרפי,  ויצירתיות בתחום המיפוי  מגוונים  בכלים 

בטיפול ממוקד בעיה, יתרמו רבות להגברת אמון הציבור במשטרת ישראל.

ישירות שבאות  ולמניעה אין תפוקות  ההצלחה בנקודות החמות נתפסת לעיתים כ"הצלחה קטנה", היות 

לידי ביטוי באופן מיידי וקל יותר להתייחס לתפיסת עבריינים בזמן ביצוע פשע או לאחריו. מחקר מסוג זה, 

  .)Sherman and Weisburd, 1995( מניעה אפקטיבית  והשגת  נקודות חמות  בקירור  היתרונות  מראה את 

בשורה התחתונה, הפרעות של איכות החיים והשיחות למוקדי 100 שיקפו מצוקה של אזרחים באזורים אלו. 

התסמינים של מצוקה זו ירדו והאזור קורר לרווחת האזרחים.

ניתן  וכיצד  ואת התוצאות  נכון למדוד את התפוקות  כיצד  עולות מתוצאות המחקר:  סוגיות מרכזיות  שתי 

להתמודד עם השיטות לקירור הנקודות, כלומר האם לתת ליצירתיות ולשיטות מקומיות חופש פעולה או 

משטרתית  למדידה  בנושא,  בישראל  הקיים  מהניסיון  הנדרשות.  בפעולות  התחנות  מפקדי  את  להנחות 

הכוללת ציון יש השפעה על התנהלות התחנה, ונעשה בה מאמץ כביר למציאת פתרונות יצירתיים ולקירור 

הנקודות. כאשר אין מדידה משטרתית הכוללת ציון, ייתכן שההשקעה לא תהיה גבוהה, אך הלחץ יפחת וכן 

חופש הפעולה לעבוד על אזורים נוספים כראות עיניו של המפקד. זו כנראה לא תיפתר כתוצאה ממחקר 

זה, אך לבטח תשפוך אור על הדיון בנושא. על מסקנה מרכזית אחת אין ויכוח – ההתערבות המשטרתית 
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נ בנקודות חמות יעילה. לכן, בהיבט קבלת החלטות ברמה הניהולית, מומלץ לאמץ את שיטת המיקוד בנקודות 

ישראל להטמיע  והיא הוכיחה את עצמה כמסייעת למשטרה. על משטרת  היות  החמות בהיבטים מגוונים 

וכן  התנועה  ותחום  המוקד  אירועי  תחום  פלילי,  )התחום  העשייה  תחומי  בכל  החמות  הנקודות  מערך  את 

איכות  בתחום  החמות  הנקודות  של  המערך  הזמן.  ממד  ובשילוב  דינאמי  באופן  אלו(,  בתחומים  התפוקות 

חיים המתעדכנות פעם בשנה וקיימות כמדד תוצאה מבצעית זו השנה הרביעית ברציפות, שימשו זרז אדיר 

למחקר, לניסוי ולחינוך המשטרתי בנושא הנקודות החמות וכעת אפשר להתקדם הלאה ולא להסתפק במדד 

איכות החיים בלבד. 
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מיל"ה - מובילים יחד למען הנוער
טלי רוטשילד1  

מבוא
זה  ותומכים  יעדי על המשלימים  ישראל, הוצבו מספר  כחלק ממדיניות המפכ"ל לשנות המפנה במשטרת 

בזה במטרה להגביר את רמת הביטחון האישי של האזרח וכנגזרת מכך גם את אמונו במשטרה ובמערכת 

אכיפת החוק. במסגרת חיזוק השירות הניתן לאזרח שומר החוק, יושמה תפיסת "שיטור מבוסס קהילה" אשר 

במרכזה נמצאת תכנית  חברתית לנוער בשם מיל"ה )מובילים יחד למען הנוער( תכנית זו מיועדת לנוער עובר 

חוק ונוער בסיכון שמטרתה ליצור שינוי בקרב הנערים ולאפשר שילובם בחברה הנורמטיבית.

התכנית פועלת בכל תחנות המשטרה וביחידות מג"ב וכוללת בני נוער מכלל המגזרים, לרבות מגזרים ייחודיים.

סקירת ספרות
מניעת פשיעה של בני נוער נתפסת בראיית אכיפת החוק, משימה בעלת חשיבות עליונה והשקעה בטוחה 

לעתיד החברה בישראל. מגוון פעולותיה של המשטרה בקרב בני נוער מוכוונת לשיקום בני הנוער ולמניעת 

זו  כך שפעילות   , עבירות  בביצוע  גם לקטינים החשודים  מופנות  לבצע פשיעה. הפעילויות השונות  חזרתם 

מהווה עבורם מניעה שניונית או שלישונית.

הדגש  בעבר  השנים.  במהלך  שינויים  עברה  הרלוונטית  המקצועית  בספרות  "מניעה"  המושג  הגדרת 

וביצוע  יותר  חיוביים  במונחים  שימוש  היא  המגמה  כיום  אך  התרחשויות  לעצירת  הופנה  מניעה  בפעולות 

פעולות המונעות מצבים בלתי רצויים. גם בתחום הרפואה, בעבר היה נפוץ השימוש במונחים של "מניעת 

הן  כוללות  פשיעה  מניעת  של  ההגדרות  רוב  זאת,  עם  בריאות".  המונח "קידום  החליף  אותו  אשר  מחלות", 

את הפעילויות המיועדות להקטין או לצמצם את רמת הפשיעה והן את אלו המיועדות למניעת הישנות של 

מקרי עבריינות )גבע, 1992(. שלוש רמות המניעה נבדלות בינהן בעיתוי בו מתבצעת פעולת המניעה: במניעה 

ראשונית הפעולה מתבצעת לפני שמצב בלתי רצוי כלשהו נוצר או לפני שמתחיל להיווצר. במניעה שניונית או 

משנית הפעולה מתבצעת לאחר שכבר קיימים סימנים לקיומו של מצב בלתי רצוי ומטרתה למנוע החרפת 

לצמצם  ומטרתה  מתקיים  כבר  רצוי  הבלתי  שהמצב  לאחר  מתבצעת  הפעולה  שלישונית,  במניעה  מצב. 

את השלכותיו המזיקות )Pransky, 1991(. מהגדרה זו של רמות מניעה נגזרת גם אוכלוסיית היעד לפעולות 

באוכלוסיות  מתמקדות  האחרות  המניעות  יותר,  רחבות  לאוכלוסיות  מופנית  הראשונית  המניעה  המניעה: 

מצומצמות יותר, בעלות סיכון גבוה להיפגעות או כאלו שכבר היו מעורבות בעבריינות על סוגיה.

כחלק מפעילויות אלו, המשטרה מקיימת פעילויות פקחנות וסיור בעיקר באזורי מוסדות החינוך ובמוקדי בילוי 

של בני נוער על מנת למנוע עבירות בריונות וסחיטה, הפצה ושימוש בסמים, קטטות, פגיעה ברכוש ומכירת 

ביניים  בחטיבות  בעיקר  הספר,  בבתי  רובו  נוער,  לבני  נרחב  הסברה  מערך  קיים  בנוסף,  לקטינים.  אלכוהול 

ובתיכונים, וכן במסגרות אחרות כגון מתנ"סים והרצאות להורים ולאנשי מקצוע בתחום החינוך והרווחה. כמו 

כן מוכרות יוזמות מקומיות לגיבוש דרכי פעולה ייחודיות המבוססות על יצירת שותפויות עם גורמים בקהילה, 

בעיקר עם גורמי חינוך ורווחה כגון מודל "בית ספר בטוח".

1 רב פקד טלי רוטשילד, קצינת מחקר במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון במשטרת ישראל
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מחקר שנערך בישראל בחן את תרומתה של המשטרה כפי שהיא נתפסת על ידי השותפים איתם עובדת 

המשטרה, ואת המקום שיש לתת לפעילות זו במסגרת עבודתה של המשטרה )חביב, בן רבי וארגוב, 2001(. 

המחקר העלה כי השאלות מתעוררות בעיקר לגבי פעולות המשטרה בתחום ההסברה והתכניות המיוחדות 

שבהן המשטרה מעורבת, וזאת בניגוד לתפקיד הפקחנות שנתפס כתפקיד קלאסי של המשטרה. המחקר 

גם בחן את מידת התרומה של מעורבות המשטרה בפעילויות מסוג זה ומצא כי ההשפעה המרכזית היא 

הגברת הלגיטימיות של המשטרה. המשטרה אינה נתפסת עוד כגוף מאיים בלבד אלא ככזה שניתן לפנות 

אליו ולהיעזר בו.

גם בעבודת המשטרה העוסקת בחקירת העבירות ובהבאת החשודים לדין קיימים אלמנטים של מניעה. 

גם בתהליך זה מול בני נוער, מציעה המשטרה דרכי שיקום וטיפול שונים על מנת למנוע התנהגות עבריינית 

בעתיד. ההתייחסות המשטרתית נמנעת מתיוג הקטין על מנת לאפשר את שיקומו. מגוון תכניות הופעלו 

במדינות שונות בעולם בהן קנדה, ארצות הברית, אנגליה, גרמניה ניו זילנד ונורווגיה, על מנת למצוא אמצעים 

חלופיים או משלימים לטיפול המשטרתי בנוער. בנורווגיה לדוגמא, תכניות השיקום מערבות גורמי רווחה 

ובחלקן ניתנת הזדמנות לעובר החוק ולקרבן להיפגש ולהסכים על דרכי פיצוי. ההפניה לטיפול כזה מותנית 

בהודאת הנער בעברה, בהסכמת ההורים ובהסכמת כל הצדדים המעורבים. 

בארצות הברית פותחו תכניות מניעה וצמצום עבריינות בני נוער המתמקדות בניסיונות לפתח אצל הצעירים 

יכולת התנגדות לפעילויות לא רצויות כגון השתייכות לכנופיות ושימוש בסמים. התכניתים השונים משלבים 

ייעוץ, פעילויות פנאי ספורט, הדרכות לפיתוח מיומנויות לימודים ועבודה, העלאת מודעות לבריאות, צמצום 

היעדרויות ונשירה ממערכות חינוך, עזרה לעוברי חוק להשלים בהצלחה תקופות מבחן ולא לחזור לבצע 

עבירות, היכרות עם מערכות החוק וניסיון לפתח גישות חיוביות כלפיה. חלק מהתכניות כוללות שילוב של 

חברי הקהילה ושל בני הנוער עצמם בפיקוח ובמניעת עבריינות. תכניות אחרות מתייחסות לעבריינות בני 

הנוער כחלק ממגוון הבעיות שעל הקהילה להתמודד מולן ומתמקדות בפיתוח קהילתי ובהעצמת הקהילה 

)חביב, בן רבי וארגוב, 2001(. בגרמניה מופעלות תכניות המנוהלות בחסות המשטרה ובשיתוף גורמי הרווחה 

מניעה  הסברה,  פעולות  לבצע  שתפקידו  משטרה  איש  נמצא  בו  בסמים  שימוש  כנגד  דיסקוטק  כדוגמת 

ופיקוח.

גם ברוסיה הוקמה מערכת הפועלת למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב כלל אוכלוסיית בני הנוער. 

התכנית פועלת מגילאי הגן ועד לגילאי שמונה עשרה. בתכנית מושם דגש על טיפול קבוצתי לילדי מכורים 

או אלכוהוליסטים, טיפול מתמשך רב שנתי שבסופו הופכים הצעירים לפעילים במניעת השימוש בסמים 

ואלכוהול בקרב בני נוער.

גם בישראל, בנוסף לתכניות המניעה והשיקום, מתקיים תהליך נוסף,  פרויקט קד"מ, קבוצות דיון משפחתיות, 

המופעל ברוב תחנות המשטרה ומהווה תחליף חלופי להליך הפלילי. מטרתו היא לסייע לקטינים עוברי חוק 

לצאת  נגדם,  אישום  כתבי  להגשת  מספיקות  ראיות  וקיימות  פ.א.(  )תיקי  במשטרה  תיקים  להם  שנפתחו 

ממעגל הפשיעה באמצעות תהליך שיענה על צרכי השיקום של מבצע העבירה ועל צרכיו של נפגע העבירה.
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תכנית מיל"ה
פלילי  תיק  עם  – למשתתפים  חוק  עובר  ונוער  בסיכון  נוער  משולבים  ובה   13-17 לגילאים  מיועדת  התוכנית 

ובכך  הפלילי  התיק  את  לסגור  לנוער,  המבחן  מקצין  חיובית  דעת  חוות  לקבלת  בכפוף  האפשרות  קיימת 

למחוק את הרישום הפלילי. התכנית מורכבת משלושים ושתיים מפגשים כאשר בכל שבוע מתקיימים שני 

מפגשים למשך שעתיים. במשמר הגבול הדרישה היא לעשרים ושלושה מפגשים, פעם בשבוע. 

הובלת התכנית ניתנה לאגף המבצעים, מחלקת שיטור וקהילה ומתנהלת בשיתוף פעולה עם מחלקת הנוער 

באגף החקירות וכלל השותפים הרלוונטיים ברשות המקומית. משרד הרווחה והשירותים החברתיים- שירות 

המבחן לנוער, משרד החינוך- מנהל החברה והנוער, אגף קידום נוער ואגף של"ח, משרד התרבות והספורט- 

מנהל התרבות ומנהל הספורט, משרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הפנים- רשויות מקומיות, משרד הביטחון- 

לביטחון  יישוביים, המשרד  מנהלים  בסיכון  ונוער  לילדים  הגיוס, התכנית הלאומית  ולשכות  חינוך  חיל  צה"ל 

בית  בחשיכה,  דיאלוג  בסמים,  למלחמה  והרשות  מציל"ה  ארגון  )על"א(,  אלימות  ללא  עיר  פרויקט  הפנים- 

לוינשטיין וגורמים נוספים רבים.

תכני התוכנית:
תכנים משטרתיים: עשרה מפגשים בנושאים הבאים: הסכנה בשימוש בסמים ואלכוהול, נהיגה בטוחה, • 

הרצאות של בעלי תפקידים ייחודיים במשטרה, ביקור במוקד 100, סיור בתחנת משטרה, שיטור ימי ועוד.

תכנים חינוכיים וערכיים:  מורשת וערכים, מנהיגות ומצוינות, סיור במוזיאון דיאלוג בחשיכה, סיור במכללה • 

הלאומית לשוטרים, סיור בכנסת ושיחה עם חברי כנסת , סיור במוזיאון יד ושם ועוד. 

תכנים חווייתיים: טיולי אופניים, פיינטבול, קארטינג,  סדנאות בטבע ODT , רכיבה טיפולית ועוד.• 

במסגרת התכנית מוטלת על המשתתפים חובה לתרום לקהילה. כל יחידה שמשתתפת בתכנית מפנה את 

)צביעת בתים לקשישים, חלוקת מזון  משתתפי התכנית לפעילות התנדבותית בקהילה על פי צרכי הישוב 

לנזקקים, התנדבות בבית גיל הזהב ועוד(. בניית התכנית מותאמת לאוכלוסיית היעד בכפוף לקבלת אישורים 

מתאימים מפיקוד המשטרה.

מדידת תכנית מיל"ה במערכת מפנה
מורכב  הציון  החוץ.  שירות  במתחם  הציון  מסך   4% ומשקלה  מפנה  המדידה  במערכת  נמדד  מיל"ה  תכנית 

שמתקיימים  המפגשים  ומספר   )30%( שבתכנית  הנערים  כמות   ,  )35%( התכנית  איכות  של  מפרמטרים 

בהשתתפות השוטר המלווה )35%(. היחידות הנמדדות הינן תחנות משטרה ויחידות מג"ב.
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סה"כ 100%

35% כמות מפגשים

בהשתתפות השוטר המלווה

30% כמות נערים 

בתכנית

35% איכות התכנית
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להלן נתוני הפרויקט מתחילתו בשנת 2012 ולאורך שלוש שנות המפנה במשטרת ישראל:

אחוז שינויסה"כ201220132014מדד

1081201525985,54529%כמות בני נוער

6411614332923.2%כמות תוכניות 

    

עפ"י החלטת המפכ"ל, יעד מיל"ה לשנת 2015 הינו שילובם של 2,500 בני נוער נוספים בתוכניות בכל הארץ. 

לצורך מימוש היעד הוחלט כי תחנות, גדולות ובינוניות יובילו שתי תוכניות במהלך השנה ובכל תוכנית ישולבו 

נוער. המגזר  בני  ישולבו שנים-עשר  תוכנית  תוכניות כשבכל  יובילו  שתי  נוער. תחנות קטנות   בני  עשרים 

הכפרי במג"ב יובילו תוכנית אחת עם שנים-עשר בני נוער. 

השנה  במהלך  שונים  במקומות  שהתקיימו  מיל"ה  מתכנית  חוויות  וסיכומי  תמונות  מספר  מובאים  להלן 

החולפת:

"...לסיכומו של תהליך לעניות דעתי הצלחנו לבצע את השינוי  המיוחל 
    ולפתוח בפני הנערים דרך חדשה שתוביל אותם לעתיד   אחר. 
דוגמא מוחשית לכך היה נער שהחל את התהליך כשהיה במעצר בית 
    ממושך והשתחרר לטובת המפגשים במסגרת הפרויקט בלבד. 

אותו נער הגדיל לעשות ושינה את  גישתו   והיה דוגמא חיובית לחבריו. 
    בדיון בתיקו הפלילי  הופיעה  המשטרה לצדו ביחד עם השמ"ל וגורמי  

    הרווחה  כאשר לאחר דרך ארוכה ומאומצת הנער התגייס לצבא 
    בימים אלו והפך את הבלתי יאומן לדבר מציאותי."
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"...לציין שהשיפוץ נעשה בסיועה הרחב של הרשות המקומית אשר דרכה קיבלנו את כל ציוד השיפוץ 
והצביעה. בסוף היום הוכנס ניצול השואה לדירתו יחד עם נכדתו ובנה . יום זה עבר על כולנו בהתרגשות 
רבה ובהרגשת סיפוק עצומה .לציין שראש הראשות המקומית עם עובדי הרשות הגיעו למקום והביעו את 
הערכתם .כמו כן נערי תכנית מיל"ה היו מסופקים מאוד עם התרגשות רבה הנערים אכלו ושתו יחד עם 

השוטרים ושאלו אותי מתי משפצים דירה נוספת של ניצול שואה."

"....במהלך האירוע התחרו הקבוצות של לוד מול רמלה וראשל"צ מול רחובות בשני חצאי גמר, לגמר עלו 
רמלה וראשל"צ, רמלה ניצחו בגמר וזכו בגביע. עד כאן החלק הטכני תחרותי.

בפועל, הייתה זו הזדמנות נדירה להפגיש בין כל בני הנוער מכל התחנות, להחליף חוויות ורשמים.
 המודל אומר – בועטים בכדור – בועטים באלימות ולא מוותרים על התחרותיות – הרצון להצליח, הרצון 

לנצח!"
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בחינת מערכת המדידה מפנה 
 טל גוטפריד-עוז1

רקע
זו הייתה לקבל משוב משוטרי השטח אשר עשייתם נמדדת במערכת המדידה מפנה ככלי  מטרת עבודה 

לבדיקת יישום מדיניות המפכ"ל לחיזוק בטחונו האישי של האזרח ולחיזוק אמונו במשטרת ישראל.

מערכת המדידה מפנה פועלת במשטרת ישראל יותר משלוש שנים. בסוף שנת 2013, כשנתיים לאחר "עלייתה 

לנכון לבחון את המערכת כפי שהיא נתפסת בעיני המשתמשים  והתייצבותה, מצאנו  לאוויר", התפתחותה 

בהיבטים השונים. בשנה הראשונה להרצת המערכת נמדדו רק תחנות המשטרה, ובהמשך הורחבה המדידה 

ונוספו יחידות מבצעיות וחקירתיות רבות כגון: יחידת החקירות הארציות, להב 433, יחידת התביעות, ימ"רים 

)יחידה מרכזית( ומתנ"אות )משטרת תנועה ארצית(. 

תחנות המשטרה הן בסיס המערכת וליבת המדידה. מדידתן משקפת במדויק את יישום מדיניות המפכ"ל ואת 

שלושת יעדי-העל המרכזיים: 

 •    הרתעה – לחימה בפשיעה, חיזוק ההרתעה והגדלת סיכויי העבריין להיתפס, וזאת באמצעות 

     העלאת תפוקות  משטרתיות איכותיות כגון מספר כתבי האישום המוגשים;

 •   שירות החוץ – שירות קהילתי כביטוי לשירות עבור האזרח הנורמטיבי. סקר בקרב אזרחים 

     שקיבלו שירות  מהמשטרה שימש כמדד מרכזי בשירות החוץ;

 •   שירות הפנים – הדגש של המדדים ברובד זה הוא בהעצמת השוטר, מתוך מחשבה כי עובד שבע    

    רצון יהיה  עובד טוב יותר.  

הצלחה בשלושת יעדי-העל האלה תוביל את המשטרה למימוש מטרת-העל הנוספת – העלאת אמון הציבור 

במשטרת ישראל. 

במסמך זה יוצגו כמה דוגמאות לממצאים שעלו בקבוצות דיון והוצגו לסגל הפיקוד של משטרת ישראל. יודגש 

כי חלק ניכר מהתובנות וההערות שעלו מהשטח יושם באופן מלא או חלקי.

מתודולוגיה
לצורך בחינת המערכת נבדקו תשע קבוצות מיקוד בהנחיית כותבת מסמך זה ובליווי חברת ייעוץ חיצונית. 

הקבוצות התכנסו בחודשים נובמבר 2013 עד פברואר 2014. הדיון בכל קבוצה ארך בין שעה וחצי לשעתיים. 

הקבוצות הורכבו מבעלי תפקידים שונים ומבעלי דרגות שונות בארגון המשתמשים במערכת ומנהלים את 

עבודתם בהתאם למדדים וליעדים שהוגדרו להם.

כל קבוצה מנתה כחמישה עשר משתתפים, והקבוצות חולקו לפי תחומי עבודה מרכזיים באופן זה:

קבוצות התחנות – בקבוצות אלו השתתפו מת"חים )מפקדי תחנות( וראשי משרדים )ממגזרים שונים(.

קבוצות נוער – בקבוצות אלו השתתפו קציני נוער ועובדי נוער מהתחנות ומהמחוזות וכן קציני נוער מקצועיים 

מהמטה הארצי.

קבוצות תביעות – בקבוצות אלו השתתפו ראשי שלוחות מהמחוזות השונים, ראשי משרדים ממגזר החקירות 

וקצין מטה מקצועי בתחום.

המודיעין  מתחום  מפלגים  וראשי  יחידות  ראשי  השתתפו  אלו  בקבוצות   – ארציות  ויחידות  ימ"רים  קבוצת 

והחקירות. 
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קבוצות תנועה – בקבוצות אלו השתתפו מפקדי מתנ"אות וקציני תנועה מהמחוזות השונים.

קבוצות פיקוד בכיר – בקבוצות אלו השתתפו סממ"זים )סגני מפקדי מחוזות( וסגני ראשי אגפים.

השיח בקבוצות הוכוון לנושאים מרכזיים ובהם:

השפעת מערכת המדידה על הארגון  •

המערכת ככלי ניהול  •

אופן המדידה  •

המדידה כמשקפת פעילות  •

היבטים פסיכולוגיים  •

שיפורים נדרשים  •

אף על פי שהשיח הוכוון לנושאים המרכזיים הללו הדיון באווירה חופשית, פתוחה וישרה. הפתיחות הרבה 

ושינוי בתחומים  ניתן בנו החוקרים אמון רב  מתוך תקווה שנוביל לשיפור  כי  בשיח מלמדת, ככל הנראה, 

שעלו בדיון.

ממצאים
ואינן  השונות  בקבוצות  וגורף  חד  באופן  שנאמרו  מאמירות  הורכבו  בקבוצות  מהשיח  שעלו  הממצאים 

מסתמכות על דעות יחידים. 

הממצאים מקבוצות המיקוד סוכמו לדוח תמציתי אשר הוצג למפכ"ל, לספ"כ המשטרה ולמנהלי המערכת 

הקובעים את היעדים והמדדים. הממצאים שימשו בסיס וכלי תומך לשינויים ולשיפורים שנעשו במערכת 

במהלך השנים 2015-2014.

יוצגו כמה דוגמאות  בחלק זה של המסמך תוצג תחילה התפיסה הכללית של מערכת המדידה ובהמשך 

המלצות  פי  על  המערכת  שיפור  לשם  לעומק  ושנבחנו  הרלוונטיים  לגורמים  שהוצגו  שנותחו,  לממצאים 

המפקדים והמשתמשים.

תפיסות כלליות

חל שינוי תפיסתי בהכרה בצורך במדידה בארגון – כל המשתתפים ללא יוצא מן הכלל סבורים כי   • 

     יש צורך במדידה בארגון. אמנם יש מחלוקת על סוג המדידה, על סוג המדדים ועל אופי היעדים,  

    אך כולם מסכימים על עצם הצורך במדידה. יתר על כן, כולם מעוניינים להימדד בעצמם. 

מרבית המפקדים סבורים כי המדידה תורמת לאפקטיביות התחנה – המערכת מכוונת וממקדת   • 

יחד  וכולם פועלים  יחידה מטרה משותפת      את העבודה לתחומי הליבה. המערכת מציבה לכל 

    כדי להשיגה. הנתונים המוצגים באופן שקוף לכולם מעוררים יצר תחרותי חיובי ומדרבנים לעשייה.

גורמי  עם  העבודה  ולממשקי  השונים  התחנה  גורמי  שבין  העבודה  לממשקי  תורמת  המערכת   • 

    חוץ – כל היחידה מתגייסת להשגת היעדים שהוגדרו עבורה. לדוגמה, מפקדי התחנות דווחו כי 

– אג"מ )מבצעים  יש חיבור בין שתי הזרועות המרכזיות של התחנה      לראשונה מזה שנים רבות 

     וסיור( ואח"מ )חקירות ומודיעין(. ממשק חיובי נוסף שנוצר בא לידי ביטוי בשיח ובעבודה בין התחנה 

כתבי  אחוז  להעלאת  חיוניים  זה  ממשק  וחיזוק  שיפור  לתחנה.  החיצונית  התביעות  יחידת  ובין     

   האישום והמעצרים עד תום ההליכים, המגבירים את ההרתעה בקרב העבריינים ובכך תורמים 

   להעלאת אמון הציבור במשטרה בקרב האזרחים הנורמטיביים.

המערכת ידידותית ונוחה לעבודה – המערכת פשוטה וברורה לכל משתמש. היא מקוונת ודינמית,   • 
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    מתעדכנת מדי שבוע ומציגה את הביצועים בזמן אמת. אפשר לערוך במערכת חיתוכים ברבדים 

     שונים ולראות את ביצועי היחידה לעומת יחידות שונות ובהשוואה לתקופות זמן שונות. נוסף לכך, 

    אפשר לראות את מיקום היחידה ביחס ליחידות אחרות. 

יחסית,  המצומצם  המדדים  לעץ  הודות  במערכת  להתמצא  קל   – להתמצאות  קלה  המערכת   • 

    המאפשר למקד פעילות בהתאם למדדים הרלוונטיים. בקבוצות הדיון עלו הצעות רבות למדדים 

    נוספים, אך ככלל הייתה הסכמה כי קיים יתרון למערכת בעלת מספר מצומצם  של מדדים.

ניכר כי המפקדים רואים במערכת המפנה שיפור לעומת מערכת המנה"ל – בכל הקבוצות נערכה   • 

הם  כי  הקבוצות  משתתפי  אמרו  הכלל  מן  יוצא  וללא  עקבי  באופן  המנה"ל.  למערכת  השוואה     

    מעדיפים את מערכת המפנה ורואים בה מערכת אמינה יותר. )מנה"ל – מערכת המדידה שקדמה 

    למערכת המפנה והייתה בשימוש בין השנים 2006 - 2011. במערכת זו היו 168 מדדים והיא כללה 

    בעיקר מדדי תוצאה או תהליך(.

דוגמאות לממצאים:

עלתה  המיקוד  בקבוצות  זמן.  לאורך  ומדדיה  המערכת  ליציבות  רבה  חשיבות  ניכרת   – יציבות   • 

     דרישה למדיניות ולמערכת מדידה קבועות לאורך שנים שלא תושפענה מחילופי פיקוד, שכן להבנת 

     המערכת, ליישום העבודה ולקבלת התפוקות הרצויות נדרש זמן לא מבוטל – "צריכה להיות מדיניות 

    קבועה ותכנית רב-שנתית שלא ישתנו כל שלוש שנים. נדרש זמן להתרגל למערכת ולעכל אותה 

     ואז משנים אותה". נוסף לכך, בשנת 2013 פורסמו היעדים השנתיים רק בחודש אפריל. בהקשר לכך 

     עלתה הטענה כי חודש אפריל הוא עיצומה של שנת העבודה ויש צורך לפרסם את היעדים בתחילת 

    השנה ואפילו קודם לכן כדי לגבש תכנית עבודה שנתית ולהיערך בהתאם. 

      הטענה לחוסר יציבות של מערכות מדידה הוצגה לפני המפכ"ל וספ"כ המשטרה, חשיבותה הודגשה 

    והוסברו היבטיה השונים. סביר להניח כי המפכ"ל הבא חבר כיום בספ"כ המשטרה ועל כן נקווה כי 

      הדרישה ליציבות תיושם והשימוש במערכת המדידה הנוכחית יימשך גם לאחר סיום כהונת המפכ"ל 

    הנוכחי. הטענה באשר למועד פרסום היעדים השנתיים טופלה באופן מידי עוד לפני סיום הדיונים 

    בקבוצות המיקוד – יעדי 2014 פורסמו בשבוע השני של ינואר 2014 וכך גם ב-2015. 

מדדים נוספים שאינם במערכת – בקבוצות המיקוד עלו כמה רעיונות למדדים שאפשר להוסיף    • 

    למערכת, ולהלן נציג שניים מהם:

מדד המשקף את עומס המשימות של התחנה – לתחנה משימות נוספות רבות כגון    .1  

תגבורים וליווי עצורים. משימות אלו אינן נמדדות במערכת אך גוזלות זמן ממושך וכוח     

אדם רב לביצוען. ואולם מתוך מטרה לשמור על עץ מדדים מצומצם הממקד את      

הפעילות לתחומי הליבה, לאחר חשיבה מעמיקה הוחלט שלא להוסיף מדד      

הרב   מסוג זה, וזאת אף על פי שהיה צדק בטענות שהעלו המשתתפים באשר לתסכול     

מהתחושה שיש דברים שאינם תלויים בהם. נערכו ניתוחים רבים לבחינה נוספת      

של הנושא והוחלט לבטא את העומסים של המשימות השונות במיתון ההישג      

הנדרש במדדים הרלוונטיים. כלומר תחנה שעומס המשימות הנוספות בה גדול – ההישג    

הנדרש ממנה בהגשת כתבי אישום ,לדוגמה, יהיה נמוך יותר מההישג הנדרש מתחנה     

שעומס המשימות הנוספות בה קטן.   
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סיוע ליחידות אחרות – יש יחידות שבשטחן מתגוררים עבריינים רבים הפועלים     .2  

באזורים הנמצאים מחוץ לתחומן הגיאוגרפי, כלומר בשטח תחנה אחרת ואף     

בטריטוריה של מחוז אחר. יחידות אלו משקיעות זמן רב בסיוע ליחידות אחרות ובמתן    

מידע על עבריינים אלו, אולם התפוקה לא נרשמת לזכות היחידה המסייעת – הנקודות    

והציון במערכת המדידה נרשמים לזכות היחידה המסתייעת שבשטחה פועלים      

העבריינים. נושא זה ניבחן לעומק במדור מחקר וסטטיסטיקה בידי אנשי המערכת    

וסטטיסטיקאים. נערך ניתוח סטטיסטי מקיף לבחינת נושא זה ונמצא כי אין היתכנות     

סטטיסטית למדידה מהימנה בתחום זה, הן משום שמדובר ב"מספרים קטנים"    

מאוד הן משום שהיקף הפעילות של היחידה המסייעת נובע מביקוש של יחידות      

אחרות ואיננו בשליטתה. לפיכך הוחלט שלא להכניס מדד זה למערכת המדידה.   

סיכום
מדידת ביצועים ארגונית נתפסת ככלי ניהולי חשוב המסייע ביישום אסטרטגיית הארגון, בהפקת תובנות על 

התנהלות הארגון, באיתור כשלים ו"צווארי בקבוק", בשיפור תהליכים עסקיים וארגוניים, ובסיכומו של דבר – 

בהעצמת ביצועי הארגון. מערכת למדידת ביצועים מסייעת בהפצה ובהטמעה של האסטרטגיה הארגונית 

ושל המטרות הנגזרות ממנה. מערכת כזו מציגה לעובדי הארגון את המדדים ואף מראה משקולות יחסיים 

וערכי מטרה עבורם, ובכך עשויה לסייע בהגדרת יעדים וסדרי עדיפויות ובמיקוד תשומת הלב הארגונית על 

פי מדיניות הארגון. לפיכך קיימת חשיבות רבה לבחון באופן שוטף האם אנו משיגים את המטרות שמאחורי 

המדדים והאם המדידה אכן משקפת את הפעילות ומשמשת ראי לאסטרטגיה הארגונית.

עבודה זו תרמה לשיפור ולחיזוק הקשר בין המטה לשטח. על אף הקשר היומיומי המתנהל בין משתמשי 

המערכת בשטח  ובין גורמי המטה המקצועיים, הממצאים שעלו מקבוצות המיקוד והתובנות הרבות שעלו 

ולמשתמשי  בשטח  למפקדים  הקשב  הפניית  המערכת.  ולשיפור  המדידה  לטיב  תרמו  אלו  מממצאים 

והמאפיינים השונים של היחידות  יותר של הצרכים  ולהבנה מעמיקה  המערכת מסייעת לצמצום פערים, 

הנמדדות, בקרב הגורמים המקצועיים האמונים על מערכת המדידה.
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משטרת ישראל לומדת מהצלחות:
 תיעוד סיפורי הצלחה בעבודת המשטרה
טלי רוטשילד1      שרית אלנבוגן-פרנקוביץ'2      עירית אייזיק3 
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1 רב פקד טלי רוטשילד, קצינת מחקר במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון במשטרת ישראל

 2 שרית אלנבוגן-פרנקוביץ' משמשת כראש היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות ומנהלת פיתוח ארגוני   

  במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.  
 3 עירית אייזיק משמשת כחוקרת בכירה בתוך היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות במאיירס-ג'וינט-מכון 

  ברוקדייל, ירושלים.  

תקציר

במהלך שנות המפנה, הגיעו יחידות רבות להישגים גבוהים ויוצאי דופן, אשר להערכתנו חייבו למידה רוחבית 

על-ידי החצנת הידע שפותח ביחידה והנחלתו לכלל הארגון. 

במהלך שנת 2014 התבצע תהליך מובנה ושיטתי של למידה מהצלחות ביחידות משטרתיות שונות ברחבי ארץ. 

התהליך כלל איתור סיפורי הצלחה מקצועיים, תשאול אודות סיפורי ההצלחה, תיעוד סיפורי ההצלחה וזאת 

בסיוע היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות במאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

בתהליך שהתבצע נבחרו חמישה סיפורי הצלחה בהם הצלחה בהגשת כתבי אישום במרחב נגב, הצלחה 

נקודות חמות בתחנת חיפה, הצלחה בנתוני השירות  בסקר שירות הפנים בתחנת רמלה, הצלחה בקירור 

במוקד חוף שבמחוז חוף, והצלחה בהפחתת תאונות דרכים בהן מעורבים כלי רכב מסוג דו-גלגלי בימת"א 

שרון. במאמר זה יוצגו באופן מפורט יותר שני סיפורי ההצלחה הראשונים.

בתהליך זה נחשפו סיפורי הצלחה עשירים בידע, מידע וניסיון, הופקו תובנות ועקרונות פעולה אשר מהווים 

משאב ללמידה ארגונית מתמשכת. 



120

מבוא 
בשנת 2012 יצאה לדרך "תכנית המפנה" כתהליך תלת שנתי שתכליתו חיזוק הביטחון האישי והעלאת אמון 

הציבור במשטרה.

בד בבד עם תכנית זו, נבנתה באג"ת מערכת המדידה "מפנה" אשר תרגמה את מטרת העל הזו לכדי מדידת 

תפוקות המבטאות איכות ויעילות. המערכת מקיפה את כל יחידות המשטרה האופרטיביות, מציבה יעדים 

אתגריים מידי שנה וסביבה נערכים דיוני סטטוס והערכות מצב.

במהלך שנות המפנה, הגיעו יחידות רבות להישגים גבוהים ויוצאי דופן, אשר להערכתנו חייבו למידה רוחבית 

על-ידי החצנת הידע שפותח ביחידה והנחלתו לכלל הארגון.

מתמדת  והערכות  התחדשות  יכולת  על  שמירה  הוא  ארגונים   בפני  העומדים  המרכזיים  האתגרים  אחד 

למציאות ולתנאים המשתנים תדיר, באופן שימשיך לשרת כראוי את קידום מטרותיהם. בעידן הגלובליזציה, 

שבו קצב השינויים מהיר ולעתים בלתי צפוי, העמידה באתגר זה הולכת ונעשית מורכבת עוד יותר, וקריטית 

לשמירה על ההמשכיות של מערכות אלה ועל מידת הרלוונטיות שלהן. 

היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות במאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל, מנסה 

להתמודד עם אתגר זה. היחידה מעניקה כלים ללמידה ארגונית מתמשכת ולשיפור השירות של ארגונים 

עד  שהיה  מקצועי  ידע  לעצב  בארגונים  לצוותים  מאפשרות  ביחידה  שפותחו  הלמידה  מתודות  ומערכות. 

כה חבוי ולהפכו לגלוי ומכוון לפעולה, תוך הבנייה של תהליכי שינוי ופיתוח הנובעים מן השטח, ותוך למידה 

משותפת העוסקת בהרהור ותהייה תוך כדי עשייה.

הידע המופק בתהליך התשאול מתועד ומופץ לצורכי למידה ויישום בקרב אנשי מקצוע שונים בארגון  בו 

בוצע ומחוצה לו. חשוב לציין, שייחודה של המתודה הוא בכך שלצד איתור ולמידה מתוך סיפורים ואירועים 

של הצלחה היא מאפשרת גם לאתר סוגיות לא פתורות להמשך למידה. התמודדות ולמידה בסוגיות אלה 

מאפשרים למערכת לקיים למידה מתמשכת תוך שהיא משפרת בהתמדה גם את מה שכבר הצליח. 

במהלך שנת 2014 התבצע תהליך מובנה ושיטתי של למידה מהצלחות ביחידות משטרתיות שונות ברחבי 

ארץ. התהליך כלל איתור סיפורי הצלחה מקצועיים, תשאול אודות סיפורי ההצלחה ותיעודם.
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סקירת ספרות
ארגונים רבים נוטים ללמוד בדרך כלל מכישלונות או מקשיים ולא מאירועים או מתהליכים שבהם הם ָנֲחלו 

הצלחה. תהליכים "מוצלחים" משמשים מנוף לפיתוח וללמידה תוך-ארגונית רק לעתים רחוקות, בעוד שדווקא 

השימוש התכוף בהם יכול להוות בסיס איתן להשגת תוצאות מיטביות, לקידום הארגון לעבר מימוש שליחותו 

וכן ליצירת אווירת למידה אופטימית ומעצימה. 

במאמר זה ברצוננו לפרוס בפני הקורא את התפיסה העומדת בבסיס ה"למידה מהצלחות", להציג בקצרה 

ביישום  ולשתף את הקורא בדוגמאות  את מתודת ה"למידה מהצלחות העבר-המתודה הרטרוספקטיבית" 

אלה במגוון ארגונים. 

מהותה וייחודה של ה"למידה מהצלחות" 4  

למידה מתוך הצלחות מתרחשת לאורך חייו של כל אדם, בין אם במודע ובין אם לא במודע. אנו מסיקים מתוך 

"מה שעובד", משכפלים ומשכללים זאת בהקשרים ובמצבים אחרים. כך, למעשה, בתחומים רבים בחיינו אנו 

מחזיקים ב"תיאוריות שבשימוש" )theory in use( לאורן אנו פועלים. בעוד שפעילות זו מתרחשת לרוב באופן 

אינדיבידואלי, לא מודע ושאינו שיטתי, החידוש במתודה "למידה מהצלחות העבר-המתודה הרטרוספקטיבית" 

הופכות  החבויות  שהתיאוריות  כך  ומכוונת,  מודעת  לפעולה  שיטה  מציעה  שהיא  הינו,  המתודה(  )להלן 

לתיאוריות גלויות )explicated theory(. ייחודה של המתודה הוא בדרך בה מחולץ הידע הסמוי המצוי במערכת, 

הלומדים  בפני  מצטבר  זו  בדרך   .)actionable knowledge( לפעולה"  "מכוון  לידע  זה  ידע  הופכת  שהיא  ובכך 

רפרטואר של חלופות לפעולה תקפות ורלוונטיות להם. לא פעם הידע המתקבל הוא מחדש ויצירתי ומערער 

 .)Schon, 1991( על אמיתות או על תיאוריות מקצועיות מוכרות הנחשבות אוניברסליות או בלעדיות

בנוסף, השימוש במתודה מעלה על סדר היום הארגוני את ההצלחות במערכת. המתודה מאפשרת לקדם 

תרבות של הוקרה ונתינה, ולהטמיע שיטות למידה תכליתיות המלוות את העבודה היום-יומית. ההתמקדות 

בסיפורי הצלחה מעניקה ללומדים זמן לשהות עם הסיפור ועם המספר לשם הבנה עמוקה, ולשם חשיבה 

המאפשרת להפיק את הידע הסמוי. זאת, בשונה מלמידה המבקשת תוצר של הוראות מוכללות ברוח "עשה 

ואל תעשה". 

היבט נוסף הינו, שהמתודה נסמכת על תהליך פנימי של הלומד להתבוננות על פעולותיו, הן מתוך מבט לאחור 

)reflection on action(, והן מתוך מבט המשלב התבוננות על עשייה נוכחית )reflection in action(. בתהליך זה, 

בו נוצר ידע המעוגן לחלוטין בעשייה, מתגלים לא פעם תוצרים מפתיעים שאינם צפויים ואינם מוכרים. 

רוחה והשראתה של המתודה משמעותיים אף הם. השימוש במתודה נוח וידידותי. היא מחזקת אופטימיות 

ידע  של  חליפין  על  נסמכת  זו  למידה  ש"עבד".  במה  שהצליח,  במה  בהישגים,  העיסוק  בשל  נעימה  ואווירה 

ועל התפתחות הדדית של הלומדים זה מזה, כך שסיפור ההצלחה המתגלה הופך רכיב בסיפור ההצלחה 

המשותף. ההתרחשות החברתית בין המשתתפים הנה אמצעי לקידום הלמידה בעקבות תחושת ההזדהות 

ורוח הנדיבות המשתקפים במוכנות לחלוק זה עם זה ידע מועיל, וברצון לשמוח זה בהצלחתו של זה. הלומדים 

הידוע  למשפט  בניגוד  אלא  לעצמם,  המצאתם  את  שומרים  אינם  אשר  חברתיים",  "ממציאים  בבחינת  הם 

מתוך השיר מהמחזמר "אני אוקלי אשת לפידות: "Anything you can do I can do better" הם פועלים ברוח 

."Anything I can do you can do too" :המשפט
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4הסבר מפורט על המתודה ועל שלבי החקר ניתן למצוא ב: סייקס, י.י.; רוזנפלד, י.מ.; וייס, צ. 2006. למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית: תכנית פיילוט - -2005

- המתודה הרטרוספקטיבית. דמ-06-473. האגף העל-יסודי במשרד החינוך עם מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל,  2002. המתודה הראשונה: למידה מהצלחות העבר 

ירושלים.
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היא  הלמידה  של  המרכזיות  המטרות  אחת  מתמשכת.  ללמידה  מנוף  מהווה  שהמתודה  הינו,  נוסף  ערך 

הטמעתה באורח חיי הארגון כמשימה שגרתית וטבעית. למרות העיסוק בהצלחות, אין המתודה מתפשרת 

על התמודדות עם ההיבטים הפחות מוצלחים של העשייה. בלמידה מהצלחות מובנים שלבים המיועדים 

ללמידה  אופק  פותחים  אלה  שלבים  להצלחה.  המתלווים  ובמחירים  פתורות"  הלא  ב"סוגיות  לעסוק 

המשולבת בפעולה לשם פתרון הסוגיות הלא פתורות. סוגיות שאינן פתורות הן אותן הבעיות שאותרו בעת 

למידת סיפור ההצלחה, והן כוללות אי-הצלחות, קשיים, דילמות וקונפליקטים. מכיוון שתהליך הלמידה נסמך 

על תיאור הסיפור השלם על מורכבותו, קיימת הכרה בכך שבסיפורי הצלחה טמונים גם בעיות וכישלונות, 

ומועבר מסר בלתי מתפשר כי הכרחי להכיר בכך ולהתמודד עם היבטים אלה. 

"למידה מהצלחות" – מהלכה למעשה 
המתודה "למידה מהצלחות העבר-המתודה הרטרוספקטיבית" המוצגת להלן, נועדה לפתח את יכולותיהם 

 .)retrospective( ֶרטרוסֶּפקטיבי  באופן  כלומר  בעבר,  מהצלחותיהם  ללמוד  השונים  בארגונים  אנשים  של 

לצורך הפעלתה, מתקיימים סדרה של מפגשי למידה בשיתוף בעלי עניין שונים ושעניינה זיהוי ההצלחות 

שהידע  כך  "מכּוונת-לפעולה",  ובלשון  גלוי  לידע  הָסמּוי  הידע  את  להפוך  מאפשרת  זאת  למידה  בעשייה. 

שלבי  עשרה  ידי  על  מתבצעת  המתודה  אחרים.  בהקשרים  ליישום  ניתן  יהיה  הלמידה  מתהליך  המופק 

החקר המוגדרים מראש כפי שמתואר להלן: 

"למידה מהצלחות העבר –  המתודה הרטרוספקטיבית": עשרת שלבי החקר 

שלב 1 - תיאור ההקשר הארגוני 

               תיאור תמציתי של מהות הארגון ואופיו. 

שלב 2 - איתור הצלחה ראויה ללמידה וזיהוי תחום ההצלחה

משותף.  לחקר  מהן  אחת  ולבחור  הצלחות  בקצרה  לתאר  מהמשתתפים  מבקש  החקר  מנתב             

              ההצלחה הראויה  ללמידה נבחרת על פי תוצאות חיוביות שניתן ליחסן לפעילותם המכּוונת של  

ייעודו                השותפים לעשייה. מדובר בדרך כלל  בפעולות מקצועיות ואחרות, אשר תרמו להגשמת 

                של הארגון. 

שלב 3 - תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני ו"אחרי"

                 תיאור המצב "לפני" העשייה שהובילה להצלחה ותאור המצב "אחרי" - לאחר ההצלחה. תיאורים 

                אלה מעידים כי התחולל שינוי שנתפס כמוצלח וכי ננקטו פעולות שהובילו לכך.

שלב 4 - זיהוי התוצרים החיוביים )האובייקטיביים והסובייקטיביים( של ההצלחה

את  והן  האובייקטיביות  ההצלחות  את  הן  ומגדירה  מבררת  הקבוצה  הבוננות,  באמצעות 

הסובייקטיביות. ההצלחות נבחנות הן מנקודת הראות של הניסיון האישי, הבין-אישי והתפקודי, והן 

מבחינת התהליכים המתחוללים במערכות. 

שלב 5 - זיהוי של תוצרי לוואי שליליים ושל מחירי ההצלחה

זיהוי תוצרי הלוואי השליליים שנבעו מהשגת השינוי שתואר בשלבים הקודמים. כאן מדובר בפגיעה 

נותרו מאחור, או בנקיטת פעולות הנוגדות את ערכי הלומדים.  באנשים שהפסידו מן התהליך או 

הזיהוי כולל גם את המחירים של ההצלחה מנקודת הראות של התשומות שהושקעו כגון משאבים 

כספיים או השקעת זמן ואנרגיה. 

שלב 6 - בחינת השאלה האם אמנם מדובר ב"הצלחה" המצדיקה המשך למידה

לאור תיאור ההצלחה והשלכותיה, הקבוצה בוחנת מחדש האם סיפור ההצלחה שנבחר אכן ראוי 
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או לחזור לשלב 2 ולבחור סיפור הצלחה אחר. 

שלב 7 - פירוט הפעולות שהביאו להצלחה 

שלב זה מהווה את המרכיב העיקרי במתודה. באמצעות הבוננות, הדוברים מתבקשים לתאר באופן 

קונקרטי ומפורט ברמת פירוט גבוהה מאוד, את הפעולות בהן נקטו לאורך התהליך שחל בין "לפני" 

ו"אחרי". 

שלב 8 - איתור נקודות המפנה בין המצב "לפני" לבין המצב "אחרי"

התוצרים  מושגים  היו  לא  בהן,  ההצלחה  שאלמלא  ִמפנה  נקודות  לזהות  ניתן  הפעולות  מסקירת 

החיובים. 

שלב 9 - הפקת עקרונות הפעולה שביסוד הפעולות שהביאו להצלחה  )ראו שלב 7( 

הפשטת הפעולות שתרמו להצלחה בלשון מכוונת לפעולה המנוסחים כעקרונות למידה כך שאפשר 

יהיה ליישמן במסגרות אחרות. 

שלב 10 - זיהוי סוגיות בלתי פתורות להמשך הלמידה

זיהוי סוגיות מורכבות או בעיתיות שמשתמעות מסיפור ההצלחה. סוגיות אלה אינן מועלות לדיון בעת 

זוכות  הן  זאת,  עם  להצלחה.  שתרמו  הפעולות  בחקר  יחבל  לא  בהן  שהמיקוד  כדי  ההצלחה  חקר 

להתייחסות משמעותית בשלבים מאוחרים יותר של עבודת הקבוצה, או בפורום הארגוני המתאים. 

המידע שנאסף בתהליך החקר, מתועד על פי תבנית תיעוד שפותחה לצורך כך, ומופץ במגוון רחב מאוד של 

דרכים בקרב בעלי העניין. בדרך זו, הולך ומתפתח מאגר עשיר של סיפורי הצלחה, בתחומים שונים, מהם ניתן 

להפיק ידע מעשי, המנוסח בלשון מכוונת לפעולה, הן ביחס לפעולות והן ביחס לעקרונות פעולה בהם ניתן 

לנקוט בהקשרים דומים ואף שונים. 

מתודולוגיה
במהלך שנת 2014 התבצע תהליך מובנה ושיטתי של למידה מהצלחות ביחידות משטרתיות שונות ברחבי 

ארץ. התהליך כלל כמה רכיבים:

 1.   איתור סיפורי הצלחה מקצועיים:   תהליך האיתור נעשה בשיתוף צוות מלווה, הכולל נציגים מהיחידות השונות 

       במשטרה )כגון: אח"מ, אג"מ, את"ן, אמ"ש, יחידת השירות, יחידת ההתייעלות(  בראשות רמ"ד מחקר        

       וסטטיסטיקה- סנ"צ לילך לאופמן ובליווי ק' מדור מחקר וסטטיסטיקה- רפ"ק טלי רוטשילד. 

       בחירת הסיפורים הייתה בהתאם לקריטריונים אשר נקבעו על ידי צוות המשטרה:

יחידות משטרה הנמדדות במפנה בהצלחה• 

סיפורים בנושאים שהם בליבת העשייה של המשטרה• 

סיפורים הכוללים תהליכי העבודה שהובילו להצלחה ולשיתופי פעולה בין המגזרים בתחנה• 

סיפורי הצלחה שיש בהם חדשנות ויצירתיות• 

2.   תשאול אודות סיפורי ההצלחה: התשאולים התבצעו על ידי עירית אייזיק ושרית אלנבוגן-פרנקוביץ'  

      מהיחידה ללמידה מהצלחות במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ורפ"ק טלי רוטשילד ממדור מחקר 

      וסטטיסטיקה, באמצעות תפיסת העולם ומתודת ה"למידה מהצלחות העבר - המתודה רטרוספקטיבית"  

     )שתוארה לעיל(. 
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 3.     תיעוד סיפורי ההצלחה: המידע שנאסף בתשאולים אלו תועד על פי תבנית תיעוד סיפורי הצלחה 

       שפותחה ביחידה  ללמידה מהצלחות.   

בתהליך שהתבצע נבחרו חמישה סיפורי הצלחה בהם הצלחה בהגשת כתבי אישום במרחב נגב, 

הצלחה בסקר שירות הפנים בתחנת רמלה, הצלחה בקירור נקודות חמות בתחנת חיפה, הצלחה בנתוני 

השירות במוקד חוף שבמחוז חוף, והצלחה בהפחתת תאונות דרכים בהן מעורבים כלי רכב מסוג דו-

גלגלי בימת"א שרון. במאמר זה יוצגו באופן מפורט יותר שני סיפורי ההצלחה הראשונים.

תשאול סיפור ההצלחה במרחב נגב  התבצע בהשתתפות סנ"צ משה לוי – ק' אח"מ מרחב נגב, ק' אח"מ 

תחנת באר שבע- רפ"ק דורון אלוני וק' אח"מ תחנת אופקים- רפ"ק שמעון זוהר.

מפקד  בתפקיד  שהיה  שגיא  שלומי  סנ"ץ  בהשתתפות  התבצע  רמלה  בתחנת  ההצלחה  סיפור  תשאול 

תחנת רמלה משנת 2011 עד שנת 2013.

ממצאים
מרחב נגב- הגשת כתבי אישום

תמצית סיפור ההצלחה

בשנים האחרונות הצליח מרחב הנגב:

להעלות באופן משמעותי את שיעורי הגשת כתבי האישום ולשמר את הרמה הגבוהה; • 

לאור זאת, להוריד באופן משמעותי את שיעורי הפשיעה בתחום אלימות חמורה, אלימות במשפחה, • 

ואלימות כלפי  חסרי ישע.

כל זאת, ללא "אפקט הבלון", כלומר, ההתמקדות בטיפול במרחב הנגב, לא גרמה לעלייה בשיעורי • 

הפשיעה באזורים אחרים.     

תיאור הקונטקסט האירגוני

מרחב הנגב חולש על שטח המהווה כ-60% משטחה של מדינת ישראל. • 

במרחב שבע תחנות, שלוש נקודות משטרה, שלושה אורגנים ושתי יחידות מיוחדות. • 

שנת 2004 הייתה שנת שיא בהיקף הפשיעה במרחב הנגב• 

כך •  ותוך  אישום  כתבי  הגשת  בשיעור  לעלייה  הביאו  ומקצועית  שיטתית  ועבודה  מאומצת  פעילות 

לירידה בשיעורי הפשיעה. 
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מ לוח מס' 1:  תמונת המצב לפני ואחרי ביצוע הפעולות שנעשו לשם העלאת שיעורי הגשת כתבי אישום

אחרילפני

שיעורים נמוכים יחסית של הגשת כתבי 
אישום מסך כל התיקים

שיעורים גבוהים של הגשת כתבי אישום

שיעורי פשיעה נמוכים יחסית שיעורי פשיעה גבוהים

עבודה מול מחוללי הפשיעהעבודה לפי חלוקה של תאי שטח

חוקרים מנוטרלים מתגבור, ומתמקדים בעבודתם חוקרים משתתפים בתגבורים  
המקצועית

שוטרים לא בקיאים בכתיבת דוח, 
עובדה הגורמת להארכת תהליכים 

בחקירות 

שוטרים בקיאים בכתיבת דוח, עובדה המקצרת תהליכים 
בחקירות

     

תוצרי לוואי חיוביים של תהליך העשייה  
נוצרה גאוות יחידה בקרב העובדים בתחנות.• 

מרחב הנגב משמש משאב ללמידה והתייעצות בנושאים מקצועיים, עבור מרחבים ותחנות אחרות.• 

הצמצום בשיעורי הפשיעה במרחב הנגב, מוביל לצמצום בשיעורי הפשיעה גם באזורים אחרים, לאור • 

לכידתם של עבריינים הפועלים ברחבי הארץ.   

 •

תיאור הפעולות שהביא להצלחה
"יש תחושה של לחימה עיקשת על כל תיק ותיק, גם על עבירות קלות! 

 לפעמים נתפסים עבריינים שאומרים לשוטרים שבאזור אחר, על  עבירה כזו,  לא היו מתייחסים אליהם כלל!!"

1.       שיתוף פעולה מרחבי

ממ"ר ותיק המלווה תהליכים לאורך שנים• 

יחידה •  לגאוות  תורם  וההפך,  בהם  לטפל  אמור  שהימ"ר  גדולות  בפרשיות  מטפלות  התחנות 

והתמקצעות

תגבור הדדי בין הימ"ר לתחנות• 

סיוע מהמש"קים -בביקורי עצורי בית• 

נעשה שימוש בכל אמצעי אפשרי כדי להשיג ראיות: האזנות סתר, דיבוב, עיקוב, בדיקות מעבדה, • 

בימ"ר-  הסתייעות  ארוכים,  חקירה  זמני  מסוק,  הפעלת  בתצפיות,  צילומים  תקשורת,  מחקרי 

החוקרים יודעים על קיומם של כל האמצעים להשגת ראיות ויודעים להיעזר בהם.

2.       שיתוף פעולה תחנתי

מתקיימות ישיבות משותפות לחקירות ולמודיעין, בהם מתקיימת חשיבה ובניית תכנית פעולה על • 

אף ניגוד מובנה לעיתים באופי הפעילות.

מפקדים מעורבים באופן אישי באירועים קטנים וגדולים: "עוזר לפצח הרבה תיקים".  • 

מקציני אח"מ בעלי רקע מתחום החקירות והמודיעין והם מובילים תהליכי חקירה בשילוב שתי היחי• 

דות. 
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3.       התייעצות עם התובע:

          "אם הוא אומר שתיק זה לא למעצר, מפנים את הכוחות לתיקים אחרים". 

משלימים את הנתונים והמידע הנדרש בתיקי מעצר בהתאם לחוות הדעת של התביעה. "תובע • 

המעצרים נותן הנחיות מדויקות לגבי ההשלמות שיש לבצע בתיק"

 "בתחנת באר שבע יש הכי פחות תיקים שמוחזרים להשלמות. כ-15 אלף תיקים בשנה, עם אפס תיקים 

להשלמה.  ישנו עו"ד שעובד מול התביעות, והוא לא מעביר תיק לתביעות מהתחנה אם הוא לא פיקס. גם 

אם הוא כן חוזר, הוא מוכיח להם שהם טעו."

4.       למידה מתוך תיקים עם המלצה לסגירה:

החוקרים מכינים טבלה של תיקים אשר חזרו עם המלצה לסגירה.• 

מעיינים לעומק בחומרים שמצויים בתיקים אלה.• 

לומדים תוך כך האם טעו בהגשת החומר ובמה טעו.• 

לעיתים מתעקשים ופונים לדרגות בכירות יותר.• 

לומדים מתוך חוות הדעת של הדרגות הבכירות. • 

5.       פיקוח ובקרה:

בסוף כל שנה בודקים מה הושג בשנה הקודמת. מחלקים זאת לשנה הבאה בפריסה חודשית • 

ובאילו  יודע מה היעד שלו לכל חודש: כמה כתבי אישום  זאת, כל אחד  ושיטתית. לאור  סדורה 

עבירות. 

מבצעים מעקב על בסיס שבועי החל מרמת התחנה ועד לרמת המרחב: "הם יודעים כל שבוע מה • 

היעד וכמה צריך להשיג, ומעדכנים אחת לשבוע. לא מחכים  לעדכון במפנה".

החוקרים עובדים שעות נוספות. • 

תיקים להשלמה עוברים דרך קצין אח"מ מרחבי, והוא ממשב את החוקר לצורך למידה.• 

שוטרים לומדים ויודעים איך לכתוב דוח באופן מפורט, כדי שלא ייחסר מידע בהמשך.  • 

6.       גיוס וניהול המשאב האנושי:

בחירה נכונה וקפדנית של אנשים לתפקיד.• 

לא משאירים אדם בתפקידו כאשר אינו מתאים לכך.• 

השוטרים יודעים לקבל ביקורת.• 

מכל אחד חייב ללמוד ולהתפתח כל הזמן, מנקודת המוצא ממנה הגיע. לא נשארים במקום מב• 

חינת מקצועיות. 

בתחנה קטנה )אופקים( נותנים תשומת לב לכל חוקר: מדריכים אותו ועוקבים אחר התקדמותו.  • 

במידת הצורך שני חוקרים עובדים על אותו תיק כדי לקדמו.• 

לא מזניחים תיקים ולא נותנים לתיקים להיערם.• 

שומרים על כמות מוגבלת של תיקים לכל חוקר )20-25( • 

"כאשר מנטרלים עבריינים, כלומר, הם נעצרים ונשלחים לכלא, יש באותה תקופה פחות עבירות ופחות 

תיקים לחוקר".
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מ עקרונות פעולה

לחימה עיקשת על כל תיק, קטן כגדול• 

יצירת מחויבות החוקרים להגשת כתבי האישום• 

 יצירת גאוות יחידה • 

שימוש במגוון רחב של אמצעים כדי להשיג ראיות• 

הכרות החוקרים עם מגוון האמצעים וידיעה כיצד להשתמש בהם• 

שיתוף פעולה מיטבי בין חקירות למודיעין• 

שמירה על כמות מוגבלת של תיקים לחוקר• 

לא מזניחים תיקים ולא נותנים להם להיערם-פועלים בזמן אמת• 

מטפלים לעיתים בתיקים יוקרתיים ומורכבים )של הימ"ר(• 

מקבלים תגבור בעת הצורך )מהימ"ר ומהש"קים(• 

קציני אח"מ בעלי רקע מתחום החקירות והמודיעין• 

התייעצות שוטפת עם התובע במהלך הגשת התיקים והשלמת המידע ע"פ המלצתו• 

למידה שוטפת גם מתוך תיקים עם המלצה לסגירה• 

הצבת יעדים בפריסה שנתית• 

פיקוח ובקרה שוטפים על בסיס שבועי• 

הצבת יעדים על בסיס רטרוספקטיבי ובפריסה שנתית• 

בחירה קפדנית של כוח אדם• 

דרישה ומחויבות ללמידה ולהתפתחות מקצועית שוטפת.  • 

תחנת רמלה- סקר שירות פנים

תמצית סיפור ההצלחה
בשנת 2012 קיבלה תחנת רמלה ציון 91 במפנה בנושא שרות פנים. הציון הממוצע הארצי עמד על 76.• 

איוש מלא של התקנים בתחנה: כאשר נכנס סנ"צ שלומי שגיא לתפקיד, אוישו בתחנה 61% מהתקנים. • 

כיום 100% מהתקנים מאוישים. 

 •

תוצרי לוואי חיוביים
במקביל לשינוי באווירה בתחנה, ועם הכנסת נוהלי העבודה החדשים, ניתן היה לראות שיפור בתפקוד • 

השוטרים בעבודתם. 

השינוי בתחושת השוטרים היה חלק מההצלחה של התחנה גם במדדים של לחימה בפשיעה: • 

אחוז הפשיעה ירד ב 21%.• 

ירידה בפתיחת תיקי אלימות במשפחה - מכ- 120 תיקים לכ- 12-15 תיקים במהלך שבוע.• 

עלייה בתחושת הביטחון של האזרחים, שגם מתבטאת בעליה של 101% בערך הנדל"ן בעיר רמלה.• 
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אחרילפני

76 שוטרים משרתים בתחנה )מתוך 124 
תקנים( - 61% איוש

155 שוטרים משרתים בתחנה )מתוך 155 תקנים( - 
100% איוש

שוטרים רבים בתחנה נמצאים בתהליך של 
מעבר לתחנות אחרות

שוטרים רבים רוצים לעבור אל התחנה

התחנה מוזנחת – ארונות ישנים, ריהוט ישן, 
מחסנים מלאים בדברים לא נחוצים, התחנה 

לא צבועה

התחנה מטופחת ושמורה – נצבעה מחדש, המחסנים 
והארונות פונו. הוכנסו רהיטים חדשים, כולל מסכי 

פלזמה בכל משרד. הכניסה לתחנה שופצה וחודשה

לכל שוטר וחוקר יש מחשב אישיאין לכל שוטר וחוקר מחשב

כלי הרכב אינם שמורים ונקיים וחלקם במצב 
לא תקין

כלי רכב נקיים, במצב מכני  תקין, ומטופלים באופן 
שוטף

לא קיימת תכנית רווחה מסודרת לשוטרי 
התחנה

קיימת תכנית רווחה לשוטרי התחנה, הכוללת:
תכנון שנתי של החופשות של כל השוטרים,

תכנית סיורים מושקעת, אירועים למשפחות ועוד

קיים צוות הווי וחברה  ובו נציגות של כל משרד פעילויות הרווחה נקבעות על ידי המת"ח
בתחנה. הצוות קובע את התכנית השנתית

בתחנה מארגנים נשף פורים אליו מגיעים רק 
מקצת מהשוטרים )50-60 איש(

התחנה מקיימת נשף פורים מפואר, שנהפך למסורת, 
בהשתתפות -300 350 אנשים

התחנה סיימה את שנת 2011 בהצטיינות ב"בוחן סייר"התחנה הגיעה למקום אחרון ב"בוחן סייר" 

קיים שיטור עירוני פעיל, שיתוף פעולה בין פקחים לא היה קיים שיטור עירוני, ואף לא היה בתכנון
ושוטרים. נוספו 3 מבנים יבילים חדשים לשיטור 

העירוני והוא מהווה מודל ברמה ארצית.

     

לוח מס' 2: תמונת המצב לפני ביצוע הפעולות שנעשו לשם קירור נקודות חמות ואחרי

תיאור הפעולות שהביא להצלחה
1.       פעולות שנעשו בתחילת דרכו של המפקד בתחנה:

          פגישות ראשונות עם הצוות:

הקצינים בתחנה הוזמנו לשיחת הכרות, בה מפקד התחנה הציג את עצמו בקצרה. • 

אחרי כשבוע זומנו כל שוטרי וקציני התחנה למפגש עם המפקד. • 

לקראת המפגש, נפגש סנ"צ שגיא עם חבר שהוא גם פסיכולוג, וביחד הכינו את המסר לשוטרים • 

ואת הדברים שבכוונתו לומר. משך הפגישה עם השוטרים היה כ- 20 דקות. 

הדגשים בשיחה היו: • 

פותחים דף חדש• 

דלת משרד המפקד תמיד פתוחה לכל שוטר• 

"אנחנו תחנה מצטיינת ואנחנו נראה זאת לכולם"• 

בואו נתחיל לעבוד!• 
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מ           שיפור פני התחנה:

וכן •  בזבל  מלאים  מחסנים  יש  ורקובות,  ישנות  השירותים  חדרי  דלתות  כי  ראה  הראשוני  בסיור 

הריהוט והמדפים בחלק מהחדרים ישנים ולא מתאימים. 

הקפדה על כך שהתחנה תהיה נקיה ועם ריח טוב בכל יום. הקפדה יתרה על עובדי הניקיון; בדק • 

מה כלול בחוזה מול חברת הניקיון ודאג שהניקיון יתבצע לפי החוזה.

בארונות •  אותם  החליף  השבעים.  משנות  הוחלפו  שלא  רעועים  עץ  מדפי  ראה  רישום  במחלקת 

חדשים. עובדות הרישום העריכו זאת ואף אמרו לו "מעולם לא השקיעו בנו".

התחנה הייתה זקוקה לצביעה. כדי לצבוע את התחנה קרא נהלים של השב"ס וראה כי אפשרי • 

להעסיק עובדי שירות אם יש שעון נוכחות. לאור זאת התקין שעון נוכחות בתחנה למטרה זו ועובדי 

שירות של השב"ס צבעו את התחנה. החדר של המפקד נצבע אחרון. 

למפקדת •  התחנה  של  הקרבה  את  המפקד  ניצל  הצבע  שנגמר  אמרו  הבינוי  ממחלקת  כאשר 

המחוז, ואיתר משאית עם צבע שנכנסה למחוז, משם נילקח הצבע הדרוש לסיום הפרויקט.

2.       סדר וארגון בנושאים מנהליים: 

לא מעביר שוטרים בין תפקידים ללא אישור מטא"ר על מנת לא לפגוע בשוטרים וליצור אכזבות. • 

 כל שינוי בכוח אדם נעשה על פי הכללים, על בסיס וועדות, הכשרות, אחרי סימולציית שכר וכדומה,  "לפי  • 

הספר". 

כל אחד מהשוטרים היה בתפקיד בפועל כפי שהוא רשום בתקינה.• 

3.       קיומו של הטיול המתוכנן לאילת:

זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד היה מתוכנן טיול של כל השוטרים ובני משפחותיהם לאילת. • 

סגן המת"ח שהיה אחראי על האירוע, נעצר על ידי מח"ש. למרות זאת, החליט המת"ח לא לוותר    

על הטיול. בירר עם הסגן את פרטי הטיול, ודאג שהטיול יצא לפועל.  

בחדרים שמו מתנות למשפחות, ביום אחרי חולקו פיצה ופירות.• 

יצירת אוירה של בית בתחנה:   .4

עשו •  ואף  לתחנה  הילדים  את  להביא  לשוטרים  איפשר  אוגוסט,  חודש  של  האחרונים  בשבועיים 

לילדים סיור בשוק ובמידת הצורך, קצין ניהול יפזר את הילדים לבתים.

אם יש אבל של שוטר בתחנה כל הצוות מתגייס לסייע: מביאים כסאות, כלים חד פעמיים, אוכל, • 

שתיה,  "כל מה שאפשר". 

מגיע לכל אירוע: בר מצווה, בת מצוות, ברית, חתונה וכו' ולא רק לאירועים של הקצינים בתחנה.• 

והחולי מתמשך, הולך •  יבואו לבקרם. במידה  ואף  יתקשרו לשוטרים חולים  כי המפקדים  מקפיד 

בעצמו לבקר אותם. 

מבקר אצל שוטרות בחופשת לידה בלוויית מש"קית אמ"ש. • 

לא לוחץ על שוטרות לחזור מחופשת לידה. רק שואל מתי יחזרו. • 

בקיץ  מתקיים יום שיא למשפחות בבריכה ברמלה, הכולל ארוחה ופעילויות. • 

כל יום הולדת המפקד מטלפן באופן אישי לברך וכן משק"ית  האמ"ש.• 

בפעם הראשונה ששוטר בתחנה קיבל דרגת רב נגד, כל התחנה חגגה. • 

כאשר קיבלו פרס אמ"ש על הצטיינות המפקד ביקש כפרס "כרטיס זוגי לכל שוטר בתחנה". כך כל • 

השוטרים ובני זוגם יצאו להופעה של אלי יצפאן. 

המת"ח לא חותם חתימה אישית על ברכות ותעודות אלא "בהוקרה -משטרת רמלה". • 
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"משטרת •  חרוט  ועליו  עט  מהמת"ח  מתנה  מקבלים  הבכיר,  מהפיקוד  כולל  בתחנה,  המבקרים 

רמלה", ללא ציון שמו של מפקד התחנה. 

יש קבוצת whatsApp לקצינים וגם לכלל התחנה.• 

פעילויות רווחה:   .5

נציגות מכל משרד בתחנה, ומתבסס בעיקר על שוטרים •  הקמת צוות הווי וחברה -הצוות כולל 

ותיקים. הצוות אחראי על הפעילויות השונות לרווחת השוטרים. 

כדי לעודד אנשים להגיע לנשף הפורים השנתי קנה טלוויזיה 32 אינצ' כפרס ראשון וכן  פרסים • 

נוספים. שכר אולם מפואר )"חצר המלכה"( והזמין את השוטרים ובני/בנות זוגם. בנשף הראשון 

הגיעו יותר מ-  200 אנשים. לאחר מכן המספר עלה.

מכיר  כל שוטר: יודע במה בן/בת הזוג עובדים, מכיר את המצב בבית ואת כל בעיות הרווחה של • 

כל שוטר בתחנה.

דואג לתלושי רווחה, לשוטרים אשר זקוקים להם ודואג להזמין אותם כמה חודשים מראש. • 

שוטרים שחולים במחלות קשות, מקבלים יחס מיוחד. למשל, לשוטרת חולת סרטן: "תעבדי כפי • 

יכולתך", יש כזה סעיף בחוקי העבודה.  כמו כן, סייע לה בהסעות לטיפולים בבית חולים ובחזרה. 

כאשר ילד של שוטר מאושפז עוזרים בהסעות למשפחה. • 

מעניקים מתנות לילדי בר/בת מצווה.• 

שיתוף של שוטרי התחנה בפרסים בהם זוכה התחנה. למשל, כאשר קיבלו פרס של 4,000 ₪ על • 

תחנה נקיה השקיע סכום זה בקנית ארון ומראות לשירותים.

החליט לשים פלזמה בכל משרד.  כל פעם מצא דרך להשיג עוד מסך פלזמה אחד. לאט לאט, • 

בכל התחנה היו טלוויזיות וגם כבלים. 

הקפדה רבה על נושא המשמעת:  .6

הקפדה על הופעה חיצונית: תספורת, איסוף שיער, גרביים לבנות, סיכות, ציפורנים.• 

הקפדה על התנהגות הולמת )לא לקלל( ולבוש מסודר בשעות העבודה וגם באירועים חברתיים.• 

יום רביעי •  כל  בניידת. מקיים מסדר לרכבים  והקפדה על האיסור לעשן  נקיה  ניידת  שמירה על 

כחלק משגרת מטה. 

שוטר שנתפס לא מסודר, "או שאני מעיר לו או שאני "הורג" את המפקד שלו". • 

שוטרים אשר אינם מקפידים על הכללים, מעיר להם  פעם או פעמיים ואחר כך פועל. לדוגמה, • 

היה רכז סיור שלא הגיע לאירועים חברתיים.  המת"ח העיר לו פעמיים "לא יתכן שאתה רכז ולא 

מגיע". לאחר מכן, כאשר המשיך לא להגיע, הוא הודח והועבר לתפקיד של שוטר תנועה.

הקשר עם מש"קית האמ"ש :  .7

עדכון על בסיס יום יומי.• 

מש"קית האמ"ש משתתפת בישיבות הספ"כ - יושבת ליד המת"ח. • 

בישיבות: סמת"ח הוא זה שמסכם ראשון את האירועים, ואחריו –משק"ית האמ"ש. • 

שגרת היום:  .8

מגיע בשעה 6.00 בבוקר. פוגש את משמרת הלילה.• 

שיחת טלפון ראשונה ביום שמבצע היא לקצין התורן, כדי לקבל עדכון.• 

אם שוטר עשה משהו חיובי הוא דואג להחמיא לו.• 
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מ מקיים ישיבה קצרה – עד חצי שעה, עם צוות הפיקוד. • 

מסתובב בין כל המחלקות, נכנס אליהן ומדבר עם האנשים שפוגש, למשל,  שואל את השקמיסטית • 

"מה נשמע"?, שותה קפה במחלקת מנהל ועוד. 

שואל את האנשים על נתונים הקשורים לעבודתם. • 

בשעה 08:00-07:00, עומד בכניסה לתחנה ואומר שלום לשוטרים הנכנסים. • 

מגיע בכל יום לתחנה כולל שישי שבת.• 

9.       שיטור עירוני:

השיטור העירוני יושב במתחם התחנה. זה ייחודי בתחנת רמלה.• 

מרכזי השיטור היו בעבר לפי חלוקה גיאוגרפית. השינוי שנעשה הוא חלוקה על פי מגזרים: בוכרי, • 

ערבי, אתיופי וכו'.  המש"ק המגזרי דובר את השפה ומכיר את התרבות. 

השיטור העירוני הוקם במבנים חדשים.• 

השיטור העירוני הוריד מהעומס המוטל על השוטרים. מ- 2.5-3 ניידות למשמרת עלו ל- 6-7 ניידות • 

במשמרת. 

חיזוק המסר: "באנו לעבוד, להיות בשטח"  .10

מקיים ישיבות בוקר קצרות, עד חצי שעה.• 

המוטו בישיבות :"לא מעודדים, לא מחדדים ולא מצדדים".• 

וזאת, כדי לשחרר את הקצינים מישיבות •  נכתב בתמציתיות, על כחצי עמוד,  מסמך שגרת מטה 

מיותרות ולאפשר להם להיות בשטח.

כאשר יש אירוע, למשל הפגנה, גם המת"ח יוצא למקום האירוע ונמצא עם השוטרים. • 

לכל אירוע מגיע מספר רב של ניידות.  הדבר יוצר אלמנט של הרתעה ומחזק את השוטרים בשטח. • 

11.      קידום שוטרים בתחנה וגיוסם של שוטרים חדשים:

כל השוטרים הועברו למסלול של קידום ושיפור מיומנויות. קיים ישיבות משותפות עם ק' האמ"ש • 

בהן בדקו מסלולי קידום, בנו תכנית קידום תהליכית וסימנו שוטרים מהגיוס לתפקידי ר'  משמרת 

בסיור.

בסיום של כל קורס אשר בו משתתף שוטר מהתחנה  משתתף קצין כנציג התחנה. • 

ליווי גיוסם של מועמדים מרגע שליחת קורות החיים ועד קליטתם בתחנה.• 

מועמדים שנמצאים מתאימים,  נשלחים לקורס הכנה למבחנים.  • 

בכל יום ראשון מתקשרים לאחל להם בהצלחה באותו שבוע. • 

במקרה ומועמד מגיע לוועדת הדחה – אחד הקצינים מייצג אותו בוועדה.• 

בתחנה יש לוח גאנט ובו מצוין באיזה שלב נמצא כל אחד מהמועמדים )בדיקות רפואיות, בטחון • 

שדה וכו'(. 

לקראת התחלת קורס, כל מועמד מוזמן לפגישה עם המת"ח.• 

מפקדי תחנות מגיעים, כל אחד בתורו, לבקר את השוטרים שבקורס. כאשר הגיע תורו של מפקד • 

התחנה הביא אתו מתנה לשוטרים המיועדים לתחנת רמלה. 
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12.    שיווק הצלחות של התחנה דרך התקשורת ופעולות אשר מקדמות את התדמית של התחנה:

פרסום קבלת פרס תחנה מצטיינת בעיתונות המקומית. • 

אימוץ של עמותות בעיר וקיום אירועים משותפים למשל הרמת כוסית בעמותת אנוש.• 

הימנעות מפרסומים רבים של דברים הנוגעים לפשיעה, מאחר והדבר מלחיץ את התושבים. • 

נקודה מפנה בין המצב לפני לאחרי
עורר  ולהעבירה לתחנה אחרת. הדבר  אחרי כמה חודשים בתפקיד, רצה מפקד התחנה להדיח שוטרת 

הרבה התנגדות ו"בלגן" בתחנה.  אז הבין כי מגמת העזיבה בתחנה השתנתה ואנשים רוצים להישאר. 

עקרונות פעולה 
"איש של הפרטים הקטנים", לדוגמה, "קניתי עצי ריח לרכבים".• 

ונקי. •  מסודר  במצב  הרכב  ושמירת  ומסודרת,  נקיה  הופעה  עם  המתחילה  אישית,  דוגמה  נותן 

הדוגמא האישית גם ממשיכה ביציאה לשטח עם השוטרים במקרים של אירועים שונים. 

בקרה שוטפת על ביצוע של כל המטלות ועמידה בדרישות. • 

מיצוב התחנה כבית לשוטרים, מקום שמהווה גיבוי ומקור כוח עבורם. "כל שוטר שנמצא במצוקה, • 

אנחנו אמא ואבא שלו".

הקפדה על משמעת: "כשאין משמעת מתחיל ברדק ואז  לא טוב לאנשים".• 

הופעה מסודרת בכל מקום, גם באירועים משפחתיים  וחברתיים.• 

ניצול המשאבים הקיימים במשטרה לטובת שוטריו, כגון הזמנה של תלושי רווחה בזמן, השגת • 

עליה בדרגה עבור השוטרים.

הקפדה על קידום בדרגות בזמן לשוטרי התחנה, וקידומם המקצועי דרך קורסים רלוונטיים. • 

תשומת לב אישית לכל שוטר.• 

שיתוף פעולה הדוק עם משקית אמ"ש.• 

נותן לאנשים המון משימות, להשאיר אותם ברמת עיסוק גבוהה. • 

מביע אמון בשוטרים ובמקצועיותם ובבקרה העצמית שלהם. לדוגמה:  קיים מסך פלזמה בכל • 

משרד ללא חשש שהשוטרים ישבו סתם ויצפו בטלוויזיה.

מבקש מהשוטרים  נתונים באופן קבוע, כך שכולם שולטים בנושא ומוכנים בכל רגע לספק נתונים • 

מעודכנים. 

יצירת גאוות יחידה כבר משלב הגיוס למשטרה. מדבר ברבים: "עשינו, הצלחנו, קידמנו".• 

שיווק הצלחות התחנה דרך התקשורת.• 

כמפקד,  צריך לדעת להחליט מהר ולחתוך. • 

נותן גב לשוטרים גם באירועי משבר כדוגמת בריחת עציר: "נלמד, נפיק לקחים ורצים קדימה". • 

"צריך להיות איש של אנשים – להקשיב להם.  לדרוש מהם ברמה גבוה. להוות דוגמא אישית". • 
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"השוטר לפני הכול" - אבן היסוד של תפקוד המשטרה היא השוטר בשטח. לאור זאת, בכל         .1

סיפורי ההצלחה, הודגשה באופנים שונים ומגוונים, הדאגה לרווחתו, לשביעות רצונו מעבודתו    

וכן לפיתוח המקצועי של השוטר באופן מתמיד.  אלה באו לידי ביטוי בסיפורים במגוון רחב של    

דרכים, בהם: יצירת תנאי עבודה הולמים לשוטרים, ביסוס גאוות יחידה,  יציאה לקורסים     

והשתלמויות, פעילויות רווחה מגוונות תוך התייחסות לצרכי ולמאפייני התא המשפחתי של    

השוטר, מיצוב התחנה כבית לשוטרים והבעת אמון בשוטרים ובמקצועיותם.   

בניית תכנית עבודה המבוססת על ניתוח ועיבוד נתונים - עקרון זה צוין כעקרון בולט         .2

ומשמעותי בכל אחד מסיפורי ההצלחה. מכולם עולה החשיבות של ביצוע תהליכי איסוף מידע    

מובנים ושיטתיים וניתוחם כבסיס לבניית תכנית עבודה ויישומה בשטח. העבודה השיטתית,     

מבוססת הנתונים, הביאה במקרים רבים לנקודת מפנה ואפשרה שינוי משמעותי תחום בעייתי.   

3.    ליווי ובקרה שוטפים - תכניות התקיפה ותכניות העבודה של השוטרים מלוות בתהליך שוטף  

של בקרה, על מנת למדוד האם הם מגיעים ליעדם, וכן כדי לקבוע יעדים חדשים. לדוגמה,     

הנגב בסוף כל שנה נבדקים ההישגים של השנה הקודמת, מחלקים נתונים אלה    במרחב    

לשנה הבאה בפריסה חודשית סדורה ושיטתית, ולאור זאת כל שוטר יודע מה הם היעדים שלו    

לכל חודש, כלומר, כמה כתבי אישום עליו להגיש ובאילו עברות. זאת ועוד, מתבצע מעקב     

על בסיס שבועי על מימוש היעדים החל מרמת התחנה ועד רמת המרחב. דוגמה נוספת: בתחנת    

רמלה מתבצעת בקרה  שוטפת על ביצוע המטלות ועמידה בדרישות, הבאה לידי ביטוי, למשל,    

במסדר רכבים בתחנה ביום קבוע בשבוע.    

במוקד חוף הכינו טופס יומי למטרות למידה פיקוח ובקרה, וכן טפסי סיכום נתונים שבועיים         

וחודשיים.  בנוסף, יצרו טופס האזנה לשיחות של מוקדנים, המתבסס על ניקוד הניתן     

לפרמטרים שונים כגון, הזדהות, תחקיר ואדיבות.   

חשיבה יצירתית כבסיס לפתרון בעיות - לצד דרכי העבודה והנהלים הקיימים במשטרה, עלה       .4

בכל סיפורי ההצלחה עקרון פעולה מוביל של חשיבה יצירתית ומציאת פתרונות חדשניים     

לסיטואציות מורכבות.   

מעורבות אישית של המפקדים בתהליכי עבודה - התעניינות של סגל הפיקוד הבכיר        .5

ומעורבות שוטפת בפעילות השוטר בשטח מעודדת ומחזקת את השוטרים ותורמת לתהליכי    

עבודה. כך לדוגמה, במרחב נגב, תיקים שחוזרים להשלמה עוברים דרך קצין אח"מ מרחבי,     

אשר ממשב את החוקר לצורך למידה והתמקצעות. זאת ועוד, מפקדים מעורבים באופן     

אישי באירועים קטנים וגדולים. דוגמה נוספת, בתחנת רמלה, המת"ח נוהג לעבור בתחנה בבוקר,    

לשוחח עם השוטרים ולשאול אותם אודות נתונים מעודכנים לגבי עבודתם.   

מקצוענות השוטרים ללא פשרות - דרישה מהשוטרים לבצע את תפקידם ברמה גבוהה,         .6

במקצועיות ובמסירות. בתחנת מרחב הנגב לא משאירים בתפקיד אדם שלא מתאים. כמו כן,    

כל שוטר נדרש לדעת לקבל ביקורת, ועל כל שוטר להיות בתהליך מתמיד של למידה והתפתחות.    

בתחנת רמלה, קיימת הקפדה רבה על הופעה חיצונית; תספורת, סיכות, גרביים לבנות, וכן     

הקפדה על הופעה מסודרת ולבוש הולם בשעות העבודה וגם באירועים חברתיים.  
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פעולה  עקרונות  מספר  נמצאו  ההצלחה,  מסיפורי  אחד  בכל  בלטו  אשר  המשותפים  העקרונות  לצד 

ייחודיים, והם:   

מיצוי אמצעים להשגת ראיות במרחב הנגב - שוטרי המרחב מכירים מגוון נרחב של דרכים     .1

להשגת ראיות, ופועלים בנחישות למיצוי כל הדרכים במהלך חקירה, בהם:  האזנות סתר, דיבוב,    

עיקוב, בדיקות מעבדה, מחקרי תקשורת, צילומים בתצפיות, הפעלת מסוק, זמני חקירה ארוכים,     

הסתייעות בימ"ר, ועוד.   

שיתוף פעולה עם גורמים מחוץ למשטרה - עקרון פעולה אשר בלט בסיפור ההצלחה של        .2

תחנת חיפה. בתחנת  חיפה קיים שיתוף פעולה עם גורמים בעירייה כדי לקרר נקודות חמות     

וכדי לתת מענה לאזרחים בנושאים המטרידים אותם.   

3.      יצירת דוחות דינאמיים - כחלק מתהליך של התמקצעות ולמידה, במוקד חוף יצרו דו"חות   

דינמיים אשר ניתן להתאימם באופן שוטף למתרחש בשטח, תוך שינוי המשקל שמקבל כל     

פרמטר בדו"ח בהתאם לצרכים. כך ניתן לקיים תהליך למידה מתמשך ומותאם אישית     

לכל מוקדן.   

4.       התמודדות עם תיקים מורכבים אשר שייכים לימ"ר - במרחב נגב מטפלים השוטרים לעיתים  

בתיקים יוקרתיים ומורכבים של הימ"ר. הדבר מחזק את גאוות היחידה אצל השוטרים, ומסייע    

להתפתחותם המקצועית ולעניין שלהם בתפקידם.   

לסיום, מאמר זה מרכז מידע אודות תהליך למידה מהצלחות במשטרת ישראל. בתהליך זה נחשפו סיפורי 

הצלחה עשירים בידע, מידע וניסיון ואשר מהווים משאב ללמידה ארגונית מתמשכת. מתהליך זה ניתן 

ללמוד כי קיים ידע סמוי רב בשדה העשייה של הקצינים והשוטרים העובדים בשטח יום יום, שעה שעה, 

במסירות רבה. הלמידה מתוך סיפורי הצלחה מאפשרת לבעלי תפקידים בארגון לחשוף, לגבש ולנסח ידע 

מכוון לפעולה, ולשתף בידע זה את היחידות השונות בתחנות המשטרה הפרושות ברחבי הארץ. האתגר 

הבא והחשוב לא פחות מכתיבת מאמר זה הוא מציאת דרכים להפצת והטמעת הידע הרב הטמון בה, 

כחלק מתהליכי פיתוח מתמשכים במשטרת ישראל, וכן הפיכת תהליכי למידה מהצלחות לאורח חיים 

בארגון.   
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תקציר

היקפי  נתוני  של  שילוב  נעשה  במדינה,  הפשיעה  רמת  לגבי  ומהימנה  מקיפה  מצב  תמונת  להציג  מנת  על 

הפשיעה כפי שדווחו למשטרה ומנגד, נתוני סקרי קורבנות או סקרי נפגעי עבירה המציגים את רמת ההיפגעות 

של האוכלוסייה מעבירות שונות. 

גם את אחוזי הדיווח  כמו  נפגעי עבירה משקפים את שיעורי ההיפגעות של הציבור מעבירות שונות  סקרי 

למשטרה ואת הסיבות לאי דיווח אזרחי. נושאים אלו קשורים לסוגיית אמון הציבור, סוגיה אשר הוכרזה על 

ידי מפכ"ל המשטרה כיעד ארגוני בשנת "המפנה" 2012 וליוותה את מדיניות המשטרה לאורך שלוש השנים 

האחרונות.  

2015 ונשאלו בו כ-  סקר נפגעי עבירה  לשנת 2014 נערך במהלך חודש דצמבר 2014 ועד לתחילת פברואר 

"משקי  וסקר  "נפשות"  סקר  נפרדים,  סקרים  לשני  חולק  הסקר  הקודמים  לסקרים  בדומה  אזרחים.   10,000

בית". ממצאי סקר "משקי בית" מצביעים על ירידה בשיעור ההיפגעות הכללי באוכלוסיית המדגם לעומת שנה 

קודמת )17.7% לעומת 19.3%( ובמקביל נמצאה עלייה מובהקת בשיעור הדיווח הכללי מקרב הנפגעים, מ- 45% 

בשנת 2013 ל- 52% בשנת 2014.

ממצאי סקר "נפשות" מצביעים על ירידה בשיעור ההפגעות הכללי באוכלוסיית המדגם לעומת שנה קודמת 

)12% לעומת 15%( ועל שיעורי דיווח דומים לשנה קודמת )52%(.

סקר נפגעי עבירה 2014
טלי רוטשילד1 

1 רב פקד טלי רוטשילד, קצינת מחקר במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה באגףהתכנון והארגון במשטרת ישראל
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מדידת פשיעה
בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, הפשיעה המוצגת לרוב בדוחות שנתיים ובמחקרים מתבססת על שני 

מקורות שונים המשלימים אלה את אלה, ורק שילוב של שניהם מאפשרת הצגת תמונת מצב מלאה בנוגע 

לרמת הפשיעה במדינה. הראשון הוא היקפי הפשיעה כפי שדווחו למשטרה והשני- סקר קורבנות או סקרי 

נפגעי עבירה המציגים את רמת ההיפגעות של האוכלוסייה מעבירות )רגב, 2009(.

שילוב של נתונים אלו מאפשר הצגת תמונת מצב מקיפה ומהימנה לגבי רמת הפשיעה במדינה ומאפייניה, 

וזאת על מנת שניתן יהיה לנתח ולהבין מגמות בתחום, לקבוע מדיניות, להקצות משאבים ולהשיג לגיטימציה 

מהציבור לנתונים אותם מפרסמת המשטרה.

סקרי נפגעי עבירה מאפשרים לאמוד את הפשיעה הלא מדווחת למשטרה הקרויה לעיתים "הצד האפל 

the dark side of"( ומאפשרים הצגת תמונה מלאה על היקף הפשיעה.  crime"( "של הפשיעה

מדינות ומשטרות רבות בעולם דנות בשאלת אופן המדידה והצגת נתוני הפשיעה. כיום, המגמה היא לשלב 

בין שלושה כלים מרכזיים בהצגת הנתונים והם הצגת כלל הפשיעה המדווחת, הצגת שיעורי פשיעה לאלף 

נפש וביצוע סקרי קורבנות להצגת נתוני הפשיעה הבלתי מדווחת למשטרה.

כל אלו יחד מספקים תמונה מהימנה באשר להיקף הפשיעה ומאפשרים לבחון שינויים בתופעות פשיעה 

לאורך שנים בחתכים נבחרים.

סקר נפגעי עבירה / סקר קורבנות
סקרי נפגעי עבירה בוחנים אספקטים שונים של תופעות פשיעה ובראשם היפגעותו של האזרח מעבריינות 

והיקפי הדיווח על היפגעות לרשויות האכיפה הרלוונטיות. סקרי נפגעי עבירה בעולם בוחנים בנוסף פחד 

מעבריינות, מגמות פשיעה, אמון ברשויות האכיפה, תמיכה בקורבנות עבירה ודעות הציבור ביחס לענישה 

ושיקום. 

באופן עקבי, סקרי נפגעי עבירה מתמקדים בניתוח מגמות של סוגי עבירות אליהן חשוף האזרח בחיי היום-

יום. ספקטרום העבירות נע בין עבירות קלות יחסית כגון כייסות, ומסתיים בעבירות חמורות כגון גניבת רכב  

והשפעה  פגיעה  בעלי  עבירות  לסוגי  מהתייחסות  נמנעים  הקורבנות  סקרי  כלל  בדרך  פיזית.   תקיפה  או 

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

 International Crime -ברמה הבינלאומית, הפלטפורמה המרכזית העוסקת במדידת נפגעי עבירה היא ה

Victims Survey )ICVS(S, המתבצע על-ידי זרוע המחקר של האו"ם וזאת במטרה לייצר אומדנים קבועים, 

אשר יאפשרו השוואה בינלאומית של מגמות פשיעה. בנוסף לכך, מדינות רבות בעולם המערבי מקיימות 

סקרי עבירה לאומיים, בהן ארצות הברית, בריטניה, הולנד, והאיחוד האירופאי. 

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

ובמימון של המשרד לביטחון הפנים. מאז בוצעו סקרים נוספים על-ידי הלמ"ס בשנים 1981, 1990, ו- 2001. 

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

 .)2014

משטרת ישראל מבצעת סקר שכזה באופן עצמאי החל משנת 2008. הסקר נחלק לשניים- "סקר נפשות" 

ו"סקר משקי בית". הסקר בודק את היפגעותם של הנשאלים מעבירות נבחרות, מספר הפעמים שנפגעו, 

שיעור הדיווח למשטרה ואת הסיבות לאי הדיווח.



139

סקר נפגעי עבירה 2014
 2015 ינואר  ידי משטרת ישראל ממחצית דצמבר 2014 עד סוף  סקר נפגעי עבירה של שנת 2014 נערך על 

באמצעות מכון "דיאלוג". הסקר נערך כהמשך לסקרים שבוצעו בשנים קודמות, ובדומה להם, הוא חולק לשני 

סקרים נפרדים, סקר "נפשות" וסקר "משקי בית". 

מטרות הסקר
ומשקי הבית(, במהלך •  )נפשות  אומדן לשיעורי היפגעות באוכלוסייה: קבלת מידע על שיעור הנפגעים 

השנה האחרונה, בכל אחת מהעבירות שנבחנו. נתונים אלה נועדו להרחיב את הידע הקיים במשטרה 

על היפגעות הציבור מעבירות. 

אומדן לשיעורי הדיווח על היפגעות מעבירות: שיעור המדווחים למשטרה, מתוך הנפגעים מהעבירות. • 

זיהוי המאפיינים העיקריים של אלו שאינם מדווחים למשטרה ואבחון הסיבות •  אופן הדיווח למשטרה: 

העיקריות לתת דיווח בכל אחת מסוגי העבירות. 

בחינת תפיסות הציבור במקרה של היפגעות מעבירה בעתיד.• 

בחינת תפיסות הציבור בנוגע לתפקוד המשטרה ולאמון במשטרת ישראל.• 

שיטה

 סקר נפשות – המשיב )בן +18( נשאל לגבי פגיעה אישית בו מהעבירות הבאות: גניבה או כיוס מחוץ לבית 	 

ללא שימוש בכוח, אלימות כולל איומים, עבירות כגון גניבת מידע, התחזות, הטרדה או השפלה באמצעות 

)"עבירות נוספות"( כגון  ניידים )להלן "עבירות סייבר"(, עבירות אחרות  מערכות ממוחשבות או טלפונים 

הונאה וזיוף, הטרדה, סכסוכים וכד'.

סקר משקי בית – המשיב )ראש משק הבית( נשאל לגבי פגיעה ברכוש המשפחה ופגיעה בילדים הגרים 	 

גניבה  מהרכב,  חפצים  או  חלקים  גניבת  רכב,  גניבת  מהבית,   רכוש  גניבת  הבאות:  מהעבירות  בבית 

מילדי המשפחה מחוץ לבית, אלימות כלפי ילדי המשפחה, עבירות כגון גניבת מידע, התחזות, הטרדה 

ניידים )להלן "עבירות סייבר"(, עבירות אחרות  או השפלה באמצעות מערכות ממוחשבות או טלפונים 

)"עבירות נוספות"( כגון הונאה וזיוף, הטרדה, סכסוכים וכד'.

מדגם

הבוגרת 	  האוכלוסייה  של  מייצג  ארצי  מדגם  מהווים  אשר  מרואיינים,   4,893 בקרב  נערך  נפשות  סקר 

בגילאי 18 ומעלה בישראל. המדגם כלל 3,135 מרואיינים מקרב מגזר היהודים הוותיקים בארץ )מהווים 

חבר  ממדינות  עולים  נכללו  זו  )בקבוצה  העולים  מגזר  מקרב  מרואיינים   908 המרואיינים(,  מכלל   64%

המגזר  מקרב  מרואיינים   850 ו-  המרואיינים(  מכלל  מהווים 19%  והם   1990 שנת  לאחר  שעלו  העמים 

הערבי )המהווים 17% מכלל המרואיינים(. טווח טעות הדגימה עבור סקר הנפשות הוא 1.4%±, ברמת 

מובהקות של 95% .

סקר משקי בית נערך בקרב 4,329 מרואיינים בגילאי 18 ומעלה אשר היוו מדגם ארצי מייצג של משקי 	 

הבית בישראל. מהם: 2,775 משקי בית מקרב מגזר היהודים הוותיקים בארץ )מהווים 64% מכלל משקי 

הבית(, 928 משקי בית מקרב מגזר העולים משנת 1990 )מהווים 21% מכלל משקי הבית( ו-627 משקי 

בית בקרב המגזר הערבי )מהווים 15% מכלל משקי הבית(. טווח טעות הדגימה עבור סקר משקי הבית 
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הוא 1.5%±, ברמת מובהקות של 95% .

בנוסף •  ניידים  לטלפונים  התקשרויות  בוצעו  הערבים  ואוכלוסיית  הוותיקים  היהודים  אוכלוסיית  עבור 

להתקשרויות לטלפונים נייחים.

במסגרת הסקר נערכה בחינה ממוקדת של שיעורי היפגעות ודיווח בשני איזורים: שכונת רמת אליהו • 

בעיר ראשון לציון )358 מרואיינים( ושכונת רובע ז' בעיר אשדוד )400 מרואיינים(.

תוצאות סקר הנפשות
+18 בישראל, נפגעו במהלך שנת 2014  זה, המייצגים כ-655 אלף אזרחים בני  12.4% מהמרואיינים במחקר 

מאחת או יותר מהעבירות הבאות:

גניבה מחוץ לבית )ללא שימוש בכוח( - נפגעו 7.1% מהמרואיינים )כ-375 אלף אזרחים בני +18(. 	 

אלימות - נפגעו 2.9% מהמרואיינים )כ-155 אלף אזרחים בני +18(.	 

עבירות אחרות )הונאה, סכסוכים, הטרדה(- נפגעו 3.7% מהמרואיינים )כ-195 אלף אזרחים בני +18(. 	 

עבירה נוספת שנבחנה במסגרת הסקר, אך לא נכללה בחישוב שיעור הנפגעים הכללי:

עבירות סייבר- נפגעו 6% מהמרואיינים )כ-195 אלף אזרחים בני +18(.	 

שיעור הנפגעים

וגם  )12.4% לעומת 14.6%(  שיעור הנפגעים בשנת 2014 הינו נמוך באופן מובהק בהשוואה לשנה הקודמת 

לעומת הסקרים שהתבצעו בשנים קודמות. הירידות המובהקות בשיעור הנפגעים, בהשוואה לשנה קודמת, 

8%(, אלימות )2.9% לעומת 3.6%( ועבירות נוספות  מקורן בעבירות הבאות: גניבה מחוץ לבית )7.1% לעומת 

)3.7% לעומת 5.1%(.

תרשים 1 - התפלגות שיעורי הנפגעים לפי עבירות )סקר נפשות(

        N=348                    N=142                   N=220              N=182                 N=608
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שיעור הדיווח למשטרה

שיעור הדיווח בקרב הנפגעים עומד על 52% והוא זהה בהשוואה לשנת 2013, וגבוה בהשוואה לשנים הקודמות. 

לא נמצאו הבדלים מובהקים נוספים בהשוואה שבין שיעורי הדיווח בעבירות השונות בשנת 2014 לעומת שנת 

2013. מבין העבירות השונות, שיעורי הדיווח נמוכים במיוחד עבור עבירות סייבר.

תרשים 2 -התפלגות שיעורי הדיווח לפי עבירות )סקר נפשות(

אופן הדיווח למשטרה 

מבדיקת אופן הדיווח למשטרה,  עולה כי 53% מהמרואיינים שציינו כי דיווחו על הפגיעה, המייצגים כ-180 אלף 

אזרחים בני +18 בישראל, עשו זאת על ידי הגשת תלונה בתחנת המשטרה. 38% מהנפגעים שציינו כי דיווחו 

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

תרשים 3 -התפלגות אופן הדיווח למשטרת ישראל על הפגיעות בעבירות השונות- סקר נפשות

            N=348                    N=142                   N=220             N=182                  N=608

     N=170                  N=74                  N=35              N=279               מספר מדווחים
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הסיבות לאי דיווח למשטרת ישראל

באופן כללי ניתן לומר כי הסיבות השכיחות ביותר לאי דיווח למשטרה הן: תפיסה כי במקרים כאלו המשטרה 

אינה יכולה לטפל או לעזור או שהנזק מהפגיעה היה קטן או לא חמור.

דוגמא להיפגעות מעבירות אלימות – סקר נפשות

מניתוח ההתפלגויות של עבירות אלימות כלפי הנשאל בסקר נפשות, עולה כי 48% מנפגעי עבירה זו כלל 

לא דיווחו למשטרה על ההיפגעות מעבירה זו. הסיבה המובילה לאי דיווח למשטרה בנוגע לעבירות אלימות 

הינה חוסר רצון של האזרח להטריח את המשטרה )29%(. סיבות בולטות אחרות נובעות ישירות מתפיסת 

האזרח את המשטרה כמי שאינה יכולה לעזור בגילוי התוקף או שהפגיעה לא היתה חמורה.

תרשים 4 - שיעורי היפגעות ודיווח -  עבירות אלימות – סקר נפשות

2.9% מהאוכלוסייה בני +18 נפגעו מאלימות, שיעור הנמוך באופן מובהק בהשוואה לשנה שעברה )3.6%(. נמצא 

כי שיעור ההיפגעות בקרב אוכלוסיית הערבים הינו נמוך באופן מובהק בהשוואה ליתר קבוצות האוכלוסייה.

עולים מברה"מ אשר  או  ותיקים  יהודים  גברים,  הינם  מאפיינים מובהקים של הנפגעים מעבירות אלימות 

הינם רווקים או גרושים.

ציינו שמדובר במכר   )27%( מן הנפגעים מאלימות הכירו את האדם שתקף אותם. כרבע מהנפגעים   38%

שאינו קרוב משפחה. מרבית הנפגעים )77%( ציינו כי הפגיעה התרחשה במקום ציבורי, ו-22% צינו כי הפגיעה 

התרחשה בביתם. כחמישית מהנפגעים נזקקו לטיפול רפואי בעקבות הפגיעה.

      N=129                           N=4,764                       N=4,893            :מספר משיבים                     
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תפיסת דיווח מפגיעה בעתיד 

סקר הנפשות בחן את תפיסת המרואיינים בנוגע לדיווח במקרה של היפגעות מאלימות פיזית בעתיד. מרבית 

המרואיינים )85%( סבורים )בטוח שכן/חושב שכן( שידווחו למשטרה במקרה וייפגעו בעתיד מאלימות פיזית. 

שנפגעו  באלו  מובהק  באופן   )66%( יותר  נמוך  למשטרה  שידווחו  הסבורים  שיעור  קודמות,  לשנים  בדומה 

במהלך השנה האחרונה מאלימות פיזית. ייתכן כי יש בכך אינדיקציה לחוסר שביעות רצון של הנפגעים בעבר 

מאופן טיפולה של המשטרה במקרים אלו.

תרשים 5 - התפלגות תפיסת הדיווח למשטרה במקרה של אלימות פיזית בעתיד- סקר נפשות

      N=129                           N=4,764                       N=4,893            :מספר משיבים                     

תוצאות סקר משקי הבית
17.5% ממשקי הבית שנדגמו למחקר זה, המייצגים כ-405 אלף משקי בית בישראל, נפגעו במהלך שנת 2014 

מאחת או יותר מהעבירות הבאות:

גניבת רכוש מהבית - נפגעו 7.2% )כ-165 אלף משקי בית(.	 

גניבת רכב - נפגעו 1.6% )כ-35 אלף משקי בית(; 2.6% ממשקי הבית שברשותם רכב.	 

גניבת חפצים או חלקי רכב – נפגעו 2.6% )כ-60 אלף משקי בית(; 4.1% ממשקי הבית שברשותם רכב.	 

גניבה מילדי משק הבית - נפגעו 2.8% )כ-65 אלף משקי בית(; 8% ממשקי הבית שיש בהם ילדים מתחת 	 

לגיל 18.

אלימות כלפי ילדי משק הבית – נפגעו 1.5% )כ-35 אלף משקי בית(; 4.3% ממשקי הבית שיש בהם ילדים 	 

מתחת לגיל 18.

עבירות אחרות )הונאה/סכסוכים/הטרדה( - נפגעו 6% )כ-140 אלף משקי בית(.	 
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עבירה נוספת שנבחנה במסגרת הסקר, אך לא נכללה בחישוב שיעור הנפגעים הכללי:

עבירות סייבר כלפי ילדי משק הבית - נפגעו 0.7% מהמרואיינים )כ-15 אלף משקי בית(, 2.6% ממשקי 	 

הבית שיש בהם ילדים.

שיעור הנפגעים

)17.5%( בהשוואה לשנת  ירידה מובהקת בשיעור ההיפגעות הכללי באוכלוסיית המדגם בשנת 2014  ישנה 

2013 )19.3%( וגם בהשוואה לכל השנים שנבדקו בשנים קודמות.

בנוסף נמצאה ירידה מובהקת בשיעור משקי הבית שנפגעו בשנת 2014 מגניבת חפצים מהרכב או חלקי 

רכב )2.6%( בהשוואה לשנת 2013 )3.6%(.

תרשים 6 - שיעורי הנפגעים מכלל האוכלוסייה - סקר משקי בית

        N=310         N=71         N=113     N=120        N=65         N=23      N=258            N=608

שיעור הדיווח למשטרה

שיעור הדיווח הינו 52% והוא גבוה באופן מובהק בהשוואה לשנים קודמות. כלומר, מחצית מן הנפגעים דיווחו 

למשטרה על הפגיעה. שיעורי הדיווח בעבירות השונות דומים לאלו שנמדדו בשנת 2013, למעט עבור עבירות 

נוספות, אשר בשנת 2014 יש המשך של מגמת העלייה בשיעורי הדיווח בעבירות אלו. מבין העבירות השונות, 

ילדי משק הבית  ונמוכים במיוחד בעבירות סייבר כלפי   )81%( שיעורי הדיווח גבוהים במיוחד בגניבות רכב 

.)19%(
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תרשים 7 -  שיעורי המדווחים בעבירות השונות לפי שנים -משקי בית(

                     N=310      N=71       N=113      N=120        N=65        N=23        N=258            N=760

אופן הדיווח למשטרה 

בחינת אופן הדיווח למשטרה מעלה כי 49% מתוך הנפגעים שציינו כי דיווחו למשטרה, המייצגים כ-100 אלף משקי בית 

בישראל, דיווחו על ידי הגשת תלונה בתחנת המשטרה. 46% מן המדווחים עשו זאת בשיחה טלפונית למשטרה ו-5% פנו 

למשטרה בצורה אחרת.

שיעור הגשת התלונה במשטרה הנמוך ביותר באופן מובהק הוא בגניבות רכוש מהבית )34%( והגבוהים ביותר באופן מובהק 

הם בגניבות מהרכב )75%( , בגניבות מהילדים )69%( ובגניבות רכב )64%(.

תרשים 8 - התפלגות אופן הדיווח למשטרת ישראל על היפגעות מהעבירות השונות – משקי בית 

N=170          N=57               N=42          N=32            N=19         N=320        :מספר מדווחים
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הסיבות לאי דיווח למשטרת ישראל

באופן כללי ניתן לומר כי הסיבות השכיחות ביותר לאי דיווח למשטרה הן כי הנזק מהפגיעה היה קטן, ותפיסה כי המשטרה 

אינה יכולה לטפל או לעזור כמו גם חוסר רצון להטריח את המשטרה.

דוגמא להיפגעות מעבירות סייבר כלפי ילדי משק הבית – סקר משקי בית

מניתוח ההתפלגויות של עבירות סייבר כלפי הנשאל או כלפי מישהו מבני ביתו בסקר משקי בית עולה כי 81% מנפגעי 

עבירה זו כלל לא דיווחו למשטרה על ההיפגעות מעבירה זו. הסיבות המובילות לאי דיווח למשטרה בנוגע לעבירות סייבר 

הינה חוסר רצון להטריח את המשטרה, הנושא טופל דרך בית הספר או שהבעיה נפתרה מול ספק השירות או אתר 

האינטרנט.

תרשים 9 - שיעורי היפגעות ודיווח -  עבירות סייבר כלפי ילדי משק הבית – סקר משקי בית

מאפיינים מובהקים של משקי הבית שנפגעו מעבירת סייבר כלפי הילדים הם משקי בית בהם ראש משק הבית היא 

אישה. מרבית משקי הבית שילדיהם נפגעו מעבירת סייבר ציינו שהילדים נפגעו מהטרדה, איום או השפלה באמצעות 

)11%( או  )81%(. מיעוט מהם ציינו כי הילדים נפגעו מהטרדה או פגיעה מינית  מערכות ממוחשבות או טלפונים ניידים 

מהתחזות, גניבת זהות או מרמה )8%(.

30% ממשקי הבית אשר ילדיהם נפגעו מעבירת סייבר במהלך 2014 ציינו כי ילדיהם נפגעו מעבירות אלו יותר מפעם 

אחת. 40% ממשקי הבית שילדיהם נפגעו מעבירה זו דיווחו על הפגיעה לגורם אחר שאינו משטרת ישראל. מהמדווחים 

לגורם אחר, מרביתם דיווח לבית הספר.
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תפיסת דיווח מפגיעה בעתיד 

סקר משקי הבית בחן גם הוא את תפיסת המרואיינים בנוגע לדיווח במקרה של היפגעות מאלימות פיזית 

וייפגעו בעתיד  בעתיד. מרבית המרואיינים )90%( סבורים )בטוח שכן/חושב שכן( שידווחו למשטרה במקרה 

שנפגעו  הבית  במשקי  מובהק  באופן   )87%( יותר  נמוך  למשטרה  שידווחו  הסבורים  שיעור  פיזית.  מאלימות 

רצון של הנפגעים  אינדיקציה לחוסר שביעות  יש בכך  כי  ייתכן  במהלך השנה האחרונה מעבירה כלשהיא. 

בעבר מאופן טיפולה של המשטרה במקרים אלו.

תרשים 10 - התפלגות תפיסת הדיווח למשטרה במקרה של אלימות פיזית בעתיד- סקר משקי בית

      N=129                     N=4,764                  N=4,893                     :מספר משיבים

בחינת שיעורי ההיפגעות והדיווח בשכונות ספציפיות
במסגרת הסקר נערכה גם בחינה ממוקדת של שיעורי ההיפגעות והדיווח בשני אזורים: שכונת רמת אליהו 

ז' בעיר אשדוד. אזורים אלו נבחרו בשל היותם מייצגים אזור עם מאפיינים  ושכונת רובע  בעיר ראשון לציון 

חרדית  אוכלוסייה  הרכב  בעל  אזור  מייצגים  היותם  בשל  או  אליהו(,  רמת  )שכונת  נמוכים  סוציו-אקונומיים 

בעיקרה )רובע ז'(.

סקר משקי בית

22% ממשקי הבית שרואיינו משכונת רמת אליהו בעיר ראשון לציון נפגעו מעבירה כלשהיא בשנת 2014 ושיעור 

זה הינו מעט גבוה בהשוואה לשיעור ההיפגעות הכללי בקרב משקי הבית בכלל הארץ )17.5%(, אך הבדל זה 

ילדי משק הבית נמוך באופן מובהק בשכונת  אינו מובהק. בנוסף נמצא כי שיעור הנפגעים מאלימות כלפי 

רמת אליהו בהשוואה לכלל הארץ. שיעורי הדיווח למשטרה בקרב משקי הבית בשכונת רמת אליהו שנפגעו 

מעבירה בשנת 2014 עומד על 45% והוא מעט נמוך בהשוואה לשיעור הדיווח הארצי )52%(.
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הינו  זה  ושיעור   ,2014 נפגעו מעבירה כלשהי בשנת  ז' באשדוד 29% ממשקי הבית שרואיינו  רובע  בשכונת 

גבוה באופן מובהק בהשוואה לשיעורי ההיפגעות הכללי בקרב כלל משקי הבית בארץ )17.5%(. בנוסף נמצא 

כי בעבירות גניבת רכוש מהבית, גניבה מילדי משק הבית ואלימות כלפי ילדי משק הבית שיעורי הנפגעים 

בשכונה רובע ז' בעיר אשדוד גבוהים באופן מובהק בהשוואה לשיעור הנפגעים במשקי הבית בכלל הארץ.

גם שיעורי הדיווח למשטרה בקרב משקי הבית עומד על 24% והוא נמוך באופן מובהק בהשוואה לשיעור 

הדיווח הארצי. שיעורי דיווח נמוכים ביחס לשיעור הארצי נמצאו גם עבור עבירות גניבת רכוש מהבית וגניבה 

מילדי משק הבית.

תרשים 11 – שיעורי היפגעות ודיווח בשכונות ספציפיות בהשוואה לרמה הארצית- סקר משקי בית

סקר נפשות

15.2% מהאזרחים בני +18 שרואיינו משכונת רמת אליהו בעיר ראשון לציון נפגעו מעבירה כלשהי בשנת 2014, 

ושיעור זה מעט גבוה בהשוואה לשיעור ההיפגעות הכללי בקרב אזרחים בני +18 בכלל הארץ )12.4%(. שיעור 

הדיווח למשטרה עומד על 46% והוא מעט נמוך בהשוואה לשיעור הדיווח הארצי )52%(.

בשכונת רובע ז' באשדוד 15% מהאזרחים בני +18 שרואיינו נפגעו מעבירה כלשהי בשנת 2014, שיעור הדומה 

 14.5%( גבוה במובהק נמצא עבור עבירות סייבר  , שיעור היפגעות  לשיעור ההיפגעות הכללי. לעומת זאת 

בשכונת רובע ז' באשדוד לעומת 6% ברמה הארצית(. שיעור הדיווח עומד על 37% והוא נמוך באופן מובהק 

משיעור הדיווח ברמה הארצית )52%(.

17.5%

52%

22%

45%

29%
24%

מדווחיםנפגעים 

ארצי

רמת אליהו

'רובע ז מובהק
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תרשים 12 – שיעורי היפגעות ודיווח בשכונות ספציפיות בהשוואה לרמה הארצית- סקר נפשות

סיכום 
סקר נפגעי עבירה מאפשר למשטרה לבחון את הפשיעה במימד נוסף שאינו בא לידי ביטוי בנתוני הפשיעה 

הקיימים במשטרת ישראל ואשר מסתמכים על פשיעה מדווחת בלבד. מידע זה מאפשר למשטרה גם לבחון 

את מידת האמון שהציבור רוחש כלפיה המתבטא באחוזי הדיווח ההולכים וגדלים משנה לשנה.

מהניתוח שהוצג הן בסקר משקי הבית והן בסקר הנפשות אחוזי הדיווח עומדים על 52%. זהו אחוז גבוה יחסית 

לשנים קודמות. בעזרת סקר זה ניתן לאבחן את הסיבות לאי הדיווח בקרב הציבור עבור העבירות השונות, 

וניתן לבחון תהליכים קיימים ולנקוט בפעולות שיובילו לשיפור שביעות רצונו של האזרח שנפגע,  ולהגדלת 

הסיכויים להגשת תלונה מסודרת במשטרה.

בסקר השנה התבצע מיקוד בשתי שכונות בעלות מאפיינים שונים. נמצא כי בשכונות אלו אחוזי ההיפגעות 

כלי  להיות  יכולים  אלו  ממצאים  יותר.  נמוכים  הדיווח  אחוזי  וכן  הארצית  ברמה  ההיפגעות  משיעורי  גבוהים 

למפקדי התחנות בפעילותם באותן שכונות או בשכונות בעלות מאפיינים דומים להם.
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אמון הציבור במשטרת ישראל
עדית חכימי 1

הקדמה
במסגרת מדיניות המפנה אשר הונהגה במשטרת ישראל קבע המפכ"ל את העלאת האמון במשטרת ישראל 

כיעד מרכזי. הנחת היסוד בקביעת מדיניות זו הייתה כי אמון הציבור במשטרה הוא מרכיב מרכזי המאפשר 

למשטרה להשיג את יעדיה, ונדבך משמעותי בשמירת הדמוקרטיה והחוסן הפנימי של תושבי המדינה. 

מאמר זה יסקור את האמון במשטרת ישראל כפי שבא לידי ביטוי בסקרי עמדות הציבור הנערכים באחריות 

לשכת המדען הראשי של המשרד לביטחון הפנים, בהתייחסות למחקרים נוספים המתבצעים בנושא.

באחריות לשכת המדען הראשי במשרד לביטחון הפנים נערכים באופן סדיר סקרי עמדות והערכות הציבור 

ניתוחים  ונערכים  גם שאלות באשר למידת האמון במשטרה,  ישראל, שבמסגרתם נשאלות  כלפי משטרת 

לבחינת מגמות באמון, השוואות בין מידת האמון במגזרים שונים, קשר בין משתנים המסבירים את האמון 

במשטרה ועוד.

שימושי  חברתי  למחקר  גוטמן  מכון  שערך  במחקרים  ישראל  משטרת  כלפי  העמדות  סקרי  של  ראשיתם 

בנושאים שונים המתקשרים למשטרה. במחקרים אלו נשאלו גם שאלות שבחנו עמדות כלליות כלפי משטרת 

ישראל וכן אמון במשטרה.

החל משנת 1991 מתנהלים באחריות הלשכה סקרים ייעודיים הבודקים את עמדות הציבור כלפי משטרת 

ישראל. בתחילה נערכו המחקרים באופן לא סדיר על ידי מכון גוטמן ומכונים אחרים. בין השנים 2007-1998 

נערכו מדי שנה סקרי הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל על ידי מכון סמית – יעוץ ומחקר בע"מ, 

ולאחר הפסקה ברצף וביצוע סקרים בודדים, חודש רצף הסקרים מאז שנת 2012 בביצוע חברת טלדור.

במסגרת סקרים אלו נסקרים באופן שוטף הנתונים האלה: הערכות הציבור את תפקוד המשטרה באופן כללי 

והעדפות  ציפיות  יעילות המשטרה,  והשוטר, הערכת  ובאזור המגורים, האמון במשטרה, תדמית המשטרה 

באשר לפעילות המשטרה, הנכונות לשיתוף פעולה עם המשטרה, התנסות במגע עם המשטרה ועוד. 

במאמר זה אבקש, כאמור, לסקור כמה ממצאים ותובנות על סוגיית האמון במשטרת ישראל כפי שעולים 

מסדרת המחקרים בנושא "הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל", וכן ממחקרים נוספים בנושא. זאת 

בראיה רב-שנתית, ובפרספקטיבה השוואתית.

1ד"ר עדית חכימי, מנהלת בכירה, תחום מדעי החברה וההתנהגות בלשכת המדען הראשי של המשרד לביטחון הפנים. בעלת תואר דוקטור 

 של האוניברסיטה העברית.
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רקע

האחרונים  בעשורים  ביותר  החשובים  הגורמים  אחד  הם  תפקודה  ואופן  בחברה  המשטרה  של  מעמדה 

החיים  איכות  על  בהשפעה  וכן  והפוליטי,  החברתי  החוסן  ובשמירת  הדמוקרטי  המשטר  יסודות  בקביעת 

ועל זכויות האזרח. המשטרה, בהיותה בעלת המנדט מטעם המדינה לשימוש בכוח כפייה למטרות אכיפת 

החוק ושמירת הסדר הציבורי, היא בעלת תפקיד מרכזי בשמירה על מרכיביה הדמוקרטיים ועל חוסנה של 

החברה ושל המדינה )חכימי, 2007(. 

הגדרת תפקידי המשטרה ויעודיה כוללת בתוכה באופן אינהרנטי את הממשק עם הציבור. מעצם תפקידה 

של המשטרה מצופה ממנה להיות בקשר מתמיד עם הציבור על ידי התערבות במחלוקות, אכיפת החוק, 

בשיתוף  מותנית  ומשימותיה  תפקידיה  במילוי  המשטרה  של  הצלחתה  ועוד.  שירות  מתן  סדר,  השלטת 

אמון  הוא  והציבור  המשטרה  בין  פעולה  שיתוף  של  לקיומו  מרכזי  ותנאי  במדינה,  האזרחים  של  הפעולה 

הציבור במשטרה.

אמון  האחת,  בזו.  זו  השלובות  "אמון"  המילה  של  משמעויות  שתי  בתוכו  משלב  במשטרה"  "אמון  המושג 

במובן של המילה באנגלית Trust – המכוון יותר למידה שבה אנשים מאמינים למשטרה. והשנייה – אמון 

במובן של המילה באנגלית Confidence, המכוון למידה שבה אנשים בוטחים במשטרה או סומכים עליה.

שבין  הבין-אישי  להיבט   Trust המושג  ייחוס  ידי  על  המושגים  בין  nבחינים  )מ2010(   Bradford & Jackson

האזרח לשוטר, וייחוס המושג Confidence להיבט המוסדי – ליחסו של האזרח למשטרה כארגון, כמוסד 

חברתי. בהתאם לכך הם מבחינים בין אמון בין-אישי ואמון מוסדי. האמון המוסדי מתבסס על עמדות יציבות 

יותר להבחנתם, והוא מיוחס לעמדות הכלליות שיש לאזרח כלפי המשטרה כארגון. האמון הבין-אישי, על פי 

הגדרתם, מושפע יותר מטיב המגע שיש לאזרח עם המשטרה והשוטרים. 

אמון הציבור במשטרת ישראל – תמונת מצב

ממצאי סקרים הנערכים בלשכת המדען הראשי של המשרד לביטחון הפנים מצביעים על תנודות במידת 

את  הכלליות  בהערכות  לתנודות  בחלקן  המקבילות  תנודות  השנים,  במהלך  למשטרה  המיוחסת  האמון 

מנסיבות  מהתרחשויות,  מאירועים,  מסוימת  במידה  מושפעות  אלו  עמדות  כי  נראה  המשטרה.  תפקוד 

ומאווירה כללית במועד איסוף הנתונים, וכן מאופן סיקורם באמצעי התקשורת. 

סקרי לשכת המדען הראשי שואפים לייצג את תמונת המצב של הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת 

ישראל בשנה שנערך בה המחקר – שאיפה מאתגרת בהינתן המציאות הדינמית המאפיינת את החברה 

הישראלית, ובהינתן השפעתם הפוטנציאלית של אירועים חריגים על תחושות ועמדות הציבור. כדי לאפשר 

ייצוגן של "תקופות שגרתיות" בשנת עריכת הסקר, נעשה מאמץ מצד אחד לכוון עד כמה שניתן את  את 

איסוף הנתונים למועדים קבועים בשנה, ומצד שני לפרוס את איסוף הנתונים על פני מספר שבועות, במטרה 

לבודד את השפעתם של אירועים נקודתיים. 
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בסקרי השנים 2012 ו-2013 כמחצית מהמשיבים נתנו אמון או אמון מלא במשטרת ישראל, רמת אמון שהייתה 

גבוהה יחסית לזו שנמדדה בשנים שקדמו לסקרים אלו. עם זאת בשנת 2014 שיעור המייחסים אמון או אמון 

מלא במשטרת ישראל היה נמוך יותר, ועמד על 44% מהמשיבים.

שיעור המציינים שאין להם אמון במשטרה בכלל או כמעט בכלל )שתי הדרגות הנמוכות בסולם של 5 דרגות( 

בשנת 2014 היה 20%, לאחר שבשנים 2012 ו-2013 היה שיעורם 17%.

האמון במשטרת ישראל בהקשר הרחב של האמון במוסדות 
ציבוריים

אמון  של  הרחב  הכללי  להקשר  גם  להתייחס  מתבקש  ישראל  במשטרת  האמון  סוגיית  את  בוחנים  כאשר 

הציבור במוסדות במגזר הציבורי.

בסקרי עמדות שנערכו בעבר באחריות לשכת המדען הראשי נבדקה מידת האמון היחסי במשטרת ישראל 

בהשוואה לרשימה של ארגונים ומוסדות ציבוריים אחרים. אף כי מדובר בסקרים שנערכו לפני יותר מעשור, 

ממצאי סקרים אלו מקבלים אישוש במחקרים שנערכו בשנים האחרונות ואשר בדקו את האמון במוסדות 

ציבוריים בישראל.  

שנמצא  הסוהר  בתי  שירות  עם  האמון,  מדרג  של  באמצעותו  במשטרה  האמון  מידת  דורגה  הסקרים  בכל 

והחמישי ברשימה של  בתי הסוהר במקום הרביעי  ושירות  דורגו המשטרה  דומה. בשלושה סקרים  בדירוג 

תשעה ארגונים. זאת ברמת אמון נמוכה יותר מזו שיוחסה לצה"ל, לאוניברסיטאות ולבתי משפט, וברמת אמון 

גבוהה יותר מזו שיוחסה לעיתונות, למשרדי הממשלה, לכנסת ולמפלגות. בסקר נוסף דורגו המשטרה ושירות 

בתי הסוהר במקום השני והשלישי ברשימה חלקית של שישה ארגונים ומוסדות ובמיקום עוקב לאחר האמון 

בצה"ל )ראה לוח 1 שלהלן(. 

לוח 1: האמון במשטרת ישראל בהשוואה לאמון במוסדות ציבוריים אחרים מתוך סקרי לשכת המדען הראשי 

של המשרד לביטחון הפנים
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 .2013 שנת  של  הדמוקרטיה  במדד  היהודי  הציבור  בקרב  האמון  מידת  בדירוג  נמצאו  דומים  ממצאים 

עשרה  מבין  הרביעי  במדרג  ישראל  במשטרת  האמון  דורג  שונים,  ציבוריים  מוסדות  בין  האמון  בהשוואת 

ארגונים ומוסדות, ברמת אמון נמוכה יותר מזו שיוחסה לצה"ל, לנשיא המדינה, ולבית המשפט העליון, וברמת 

אמון גבוהה יותר מזו שיוחסה לממשלה, לכנסת, לראש הממשלה, לתקשורת, לרבנות הראשית ואנשי דת 

ולמפלגות. מיקום דומה בדירוג נמצא גם בקרב הציבור הערבי, אם כי האמון במוסדות האחרים היה בסדר 

דירוג שונה )הרמן ואחרים, 2013(.

גם בסקר אחר של המחלקות למנהל ולמדיניות ציבורית באוניברסיטאות חיפה ובן-גוריון לשנת 2013 

דורגו משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר במדרגים דומים ביחס למוסדות שלעיל, אם כי במחקר נכללה 

האמון  מידת  יותר.  נמוך  היה  הרשימה  כלל  בתוך  המשטרה  של  ומיקומה  יותר,  גדולה  מוסדות  רשימת 

בשוטרים בתוך רשימה של משרתי ציבור שונים דורגה בדרוג נמוך יותר )ויגודה-גדות ומזרחי, 2013(.

מחקרים שונים מעידים על תנודות באמון במוסדות הציבור השונים )הדר, 2009; ויגודה-גדות מזרחי, 2013(. 

הציבור  שרוחש  הכללי  לאמון  מסוימת  במידה  קשורה  ישראל  במשטרת  האמון  שמידת  להניח  אפשר 

למוסדות המדינה ולמשרתי הציבור, ומושפעת ממגמות כלליות באמון במוסדות. עם זאת בבחינת מגמות 

ותנודות לאורך זמן באמון בגופים ובמוסדות שונים, לא נמצאו הקבלות בין המגמות. זאת להוציא הקבלה 

מלאה, כמעט חופפת, שנמצאה בין הרמה והמגמות של אמון הציבור במשטרת ישראל ובין אלו של שירות 

בתי הסוהר )ויגודה-גדות ומזרחי, 2013(.

הקשר אחר שיש להתייחס אליו בניתוח האמון במשטרת ישראל הוא ההקשר הבינלאומי הרחב של האמון 

במשטרות אחרות בעולם, והשפעתו על האמון במשטרת ישראל. בשנת 2009 נערכה השוואה בינלאומית 

במוסדות  האמון  במדרגי  הבדלים  בה  ונמצאו  ותקשורת,  פרלמנט  משטרה,  צבא,   – במוסדות  האמון  של 

השונים, ובאמון המוחלט והיחסי במשטרה בין המדינות )הדר, 2009(. את ההבדלים האלה מייחסת החוקרת 

לתרבות הפוליטית של המדינה, לצורת המשטר שלה ולמאפייניו, וכן למאורעות שהתרחשו בשנה הנבדקת. 

תרשים 1 שלהלן מציג את ההשוואה של האמון בצבא, במשטרה, בפרלמנט ובתקשורת ב-14 מדינות מבין 

המדינות שנבדקו בסקירה.

המכון  דוח  מתוך  ובתקשורת  בפרלמנט  במשטרה,  בצבא,  אמון  של  בינלאומית  השוואה   :1 תרשים 

הישראלי לדמוקרטיה

 אמון במוסדות בהשוואה בין-לאומית: הצבא, המשטרה, הפרלמנט והתקשורת )באחוזים, 2009(

 *מתוך: סיכום העשור הראשון של שנות האלפיים בפוליטיקה, 
           פרלמנט, המכון הישראלי לדמוקרטיה, גיליון 63.  
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במדינות  במשטרה  האמון  למידת  יחסית  נמוכה  בישראל  במשטרה  האמון  מידת  נמצאה  זו  השוואה  לפי 

אחרות. יש לציין כי אף על פי שחסר מידע על האמון במשטרת ישראל בשנת 2009 מסקרי לשכת המדען 

הייתה  ישראל  זו מידת האמון במשטרת  כך שבשנה  על  הראשי, ממצאי סקרים אחרים שנערכו מצביעים 

יש  אחרות  במשטרות  באמון  והתנודות  ישראל  במשטרת  האמון  במידות  התנודות  בהינתן  יחסית.  נמוכה 

להיזהר מהכללה של ממצא זה. נראה כי לאפיון מיקומה היחסי של מידת האמון במשטרת ישראל בהשוואה 

לאמון במשטרה במדינות אחרות נדרש מידע מחקרי נוסף, שיטתי ומתמשך יותר.    

מגמות לאורך זמן באמון הציבור במשטרת ישראל 

2 שלהלן מוצגות מגמות המתייחסות לאמון במשטרת ישראל על פי ממצאי סקרי לשכת המדען  בתרשים 

בשנים  ביותר  הגבוהה  האמון  מידת  כי  להבחין  ניתן  בתרשים  מעיון  הפנים.  לביטחון  המשרד  של  הראשי 

המוצגות נמדדה בשנת 2002, השנה שהתרחש בה גל פיגועי הטרור, ושבה 63% מהציבור ייחסו למשטרה אמון 

או אמון מלא. משנת 2002 ועד לשנת 2007 חלה ירידה הדרגתית במידת האמון במשטרה. בשל נתונים חסרים 

בשנים שלאחר 2007, לא ניתן לקבוע באופן ודאי האם נמשכה מגמת הירידה באמון, ואם כן – עד מתי נמשכה. 

בסקרי השנים 2012 ו-2013 נמצאה כאמור רמת אמון שהייתה גבוהה יחסית לזו שנמצאה בסקרים שנערכו 

בשנים הקודמות, ואולם בשנת 2014 רמת האמון שנמצאה הייתה נמוכה מבשנים אלו.

תרשים 2: אמון במשטרת ישראל בשנים 2014-1998 – מגמות לאורך זמן

מתוך סקרי לשכת המדען הראשי של המשרד לביטחון הפנים

•   בשנים 2008 ו-2009 לא נערכו מחקרים. נתוני סקר שנת 2011 אינם בני השוואה.

אל
שר

ת י
טר

ש
מ

 ב
ור

יב
הצ

ון 
מ

א



156

המגמות באמון הציבור המופיעות בתרשים, דומות לאלו שנמצאו בסקר המתבצע לדוח "מדד הדמוקרטיה 

הישראלית" של המכון הישראלי לדמוקרטיה )הרמן ושות', 2014(. בשל הבדלים בניסוח השאלות ובקטגוריות 

עם  ישראל.  למשטרת  הציבור  של  יותר  גבוהה  אמון  מידת  מיוחסת  הדמוקרטיה  מדד  בסקרי  התשובה 

זאת ממצאי המגמות המסתמנות בסקרים אלו חופפים לאלו של סקרי לשכת המדען הראשי, ומשלימים 

את המידע על רצף השנים שבהן חסרים נתונים בסקרי הלשכה. מגמות במידת האמון על פי סקר מדד 

הדמוקרטיה מוצגות בתרשים 3 שלהלן:

תרשים 3: אמון במשטרה בשנים 2014-2003 – מגמות לאורך זמן

ע"פ "מדד הדמוקרטיה" של המכון לדמוקרטיה

ולמדיניות  למינהל  המחלקות  בסקרי  נמצאו  השנים,  ממקטעי  בחלק  החופפות  במקצת,  שונות  מגמות 

מתייחסים  הסקר  שממצאי  לציין  יש   .)2013 ומזרחי,  )ויגודה-גדות  ובן-גוריון  חיפה  באוניברסיטאות  ציבורית 

לאמון במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר גם יחד. בהתאם לכך יש להתייחס בזהירות לממצאים אלו, אם 

כי בסקרים שונים נמצאה מידת האמון במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר דומה מאוד וכמעט חופפת. 

תרשים 4 מציג את מגמות האמון במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר כפי שנמצאו בסקרי אוניברסיטאות 

חיפה ובן- גוריון.
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תרשים 4: אמון במשטרה בשנים 2013-2001 – מגמות לאורך זמן

על פי סקר אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן-גוריון

היבט אחר שיש להתייחס אליו בדיון בנושא האמון במשטרה הוא השיעור היחסי של אלה שהאמון שלהם 

במשטרת ישראל נמוך מאוד או שאין להם אמון במשטרה כלל. גם בנתון זה נמצאו במהלך השנים תנודות 

בשיעורי המביעים אי-אמון כמופיע בתרשים 5.

תרשים 5: אי-אמון במשטרת ישראל בשנים 2014-1998 – מגמות לאורך זמן

מתוך סקרי לשכת המדען הראשי של המשרד לביטחון הפנים
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כ-30%  ובין   2002 בשנת   10% בין  הנסקרות  בשנים  נעו  ישראל  במשטרת  ואי-האמון  הנמוך  האמון  שיעורי 

והאמון  אי-האמון  שיעור  היה  ו-2013   2012 בשנים  הקודם.  העשור  של  השנייה  במחצית  שנערכו  בסקרים 

הנמוך 17% ובשנת 2014 חלה עליה קלה ל-20%.

אמון הציבור בשוטרי משטרת ישראל
היבט אחר של האמון במשטרה מתייחס לאמון בשוטרים המשרתים בה. במסגרת סקרי לשכת המדען 

הראשי נשאלת השאלה באיזו מידה השוטר הישראלי מעורר אמון. זאת בסדרת שאלות המייחסות תכונות 

הישראלי  השוטר  באפיון  שנתיות  רב  מגמות  מציג  שלהלן   6 תרשים  הישראלי.  לשוטר  שונות  תדמיתיות 

בשוטר  לנשאלים  שיש  האמון  מידת  את  ישיר  באופן  בודקת  אינה  שהשאלה  להזכיר  יש  אמון.  כמעורר 

הישראלי, אלא את תפיסתם של הנשאלים באשר למידת האמון שהשוטר מעורר. 

תרשים 6: השוטר הישראלי כמעורר אמון – מגמות לאורך זמן – שנים 2014-1998 

מתוך סקרי לשכת המדען הראשי של המשרד לביטחון הפנים
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ממצאי המגמות באשר לאפיון השוטר הישראלי כמעורר אמון שונים במקצת מממצאי המגמות של האמון 

ובהתאם לכך אין מקום להשוואת הממצאים בפני  יש הבדלים בניסוחי השאלות,  כי  יש להזכיר  במשטרה. 

עצמם. עם זאת מעניין לציין כי בעוד בשנת 2014 חלה ירידה במידת האמון של הציבור במשטרת ישראל, הרי 

שבתפיסת השוטר הישראלי כמעורר אמון לא חלו שינויים בשנה זו בהשוואה לשנים שקדמו לה.

 )2013 ומזרחי,  )ויגודה-גדות  ובן-גוריון  חיפה  באוניברסיטאות  ציבורית  ולמדיניות  למינהל  המחלקות  בסקרי 

נבדקת באופן ישיר מידת האמון בשוטרים כמוצג בתרשים 7 שלהלן.

תרשים 7: אמון בשוטר הישראלי בשנים 2013-2001 – מגמות לאורך זמן

נסתמנו  כן  כמו  ובשוטרים.  במשטרה  האמון  במידת  הבדלים  נמצאו  אלו  בסקרים  כי  נראה  בתרשים  מעיון 

מגמות שונות במידת האמון בהם. 

יצוין כי המגמות שנסתמנו בסקרים אלו באשר למידת האמון בשוטרים שונות למדי מהמגמות שנמצאו בסקרי 

הלשכה בהערכת השוטר כמעורר אמון. ואולם יש להדגיש כי יכולת ההשוואה של ממצאי סקרים אלו לסקרי 

לשכת המדען הראשי מוגבלת בשל הבדלים בהיבטי האמון הנבדקים לגבי השוטרים.
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אמון בקבוצות אוכלוסייה שונות

ההערכות כלפי משטרת ישראל ומידת האמון בה אינן אחידות בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות. זאת ועוד, 

שינויים באמון נמדדים גם בתוך קבוצות אוכלוסייה. 

תרשים 8 מציג את ממצאי המגמות בקרב האוכלוסייה היהודית הבגירה )מעל גיל 18( בין השנים 2013-1991. 

בהיותה של קבוצת אוכלוסייה זו חלקה הגדול של האוכלוסייה הנסקרת בסקרי הלשכה, קיים דמיון במגמות 

המסתמנות בתרשים זה ביחס לאוכלוסייה הרחבה כולה, כולל בני נוער וערבים, אך לא בחפיפה מליאה.

תרשים מס' 8: אמון במשטרת ישראל באוכלוסייה היהודית הבגירה

מגמות לאורך זמן 2013-1991 – מתוך סקרי לשכת המדען הראשי
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בין האוכלוסייה היהודית הבגירה לאוכלוסייה   2013-1998 9 מציג השוואה של מגמות באמון בשנים  תרשים 

הערבית הבגירה. השוואת ממצאי המחקר על פי לאום מצביעה על תנודות באמון בכל אחת מהאוכלוסיות, 

הן בהשוואה של האמון במשטרה בתוך קבוצות האוכלוסייה הן בהשוואה ביניהן. בסקרים האחרונים שנערכו 

מזו  גבוהה  הערבים  המרואיינים  בקרב  האמון  שמידת  נמצא  נוספים  סקרים  בכמה  וכן   2013-2005 בשנים 

שבקרב היהודים. יש להיזהר מהכללה באשר לכל התקופה המצוינת שכן רצף הסקרים נקטע בחלק מהשנים 

וחסרים נתונים על מידת האמון במשטרה בשנים אלו.  יצוין כי בסקר האחרון שנערך בשנת 2014 מסתמנת 

מגמה שונה ביחס שבין האמון בקרב ערבים ובין האמון בקרב יהודים.

תרשים מס' 9: אמון במשטרת ישראל – השוואה על פי לאום

מגמות לאורך זמן – 2013-1998 – מתוך סקרי לשכת המדען הראשי

באיזו מידה יש לך אמון במשטרת ישראל – השוואה על פי לאום

אחוז המשיבים "יש אמון" ו"אמון מלא"  בסולם  5 

אוכלוסייה בגירה – תשובות תקפות בלבד  

גם בהתייחס להשוואות על פי מגזרי אוכלוסייה אחרים – ניתן להצביע על תנודות בתוך קבוצות האוכלוסייה 

וביניהן בסקרים שנערכו בשנים השונות באחריות הלשכה. עם זאת ניתן להצביע על כמה ממצאים שחזרו על 

עצמם במרבית הסקרים ואולי בכולם, ואלו הם:

רמת האמון במשטרת ישראל בקרב בני נוער נמצאה גבוהה ביחס לשאר קבוצות הגיל. • 

רמת האמון במשטרת ישראל בקרב אקדמאים נמצאה נמוכה ביחס לקבוצות אוכלוסייה בעלות השכלה • 

נמוכה יותר.

רמות אמון נמוכות יחסית נמצאו בקרב חרדים בהשוואה לדתיים ומסורתיים ולחילוניים.• 

רמת האמון במשטרת ישראל בקרב נשאלים שבאו במגע עם המשטרה בשנה האחרונה נמצאה נמוכה • 

מציב  ואשר  עצמו,  על  החוזר  ממצא   – המשטרה  עם  במגע  באו  שלא  אלו  בקרב  האמון  מרמת  יותר 

לפיקוד משטרת ישראל אתגר לשינוי.

אבחנות אלו מתבטאות גם בניתוח הבדלים בין מגזרים בהערכת השוטר כמעורר אמון.
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משתנים הקשורים באמון וגורמים המשפיעים על האמון

בכך  אמון  ממדים:  שלושה  על  כמושתת  במשטרה  האמון  את  מגדירים  )מ2010(   Bradford & Jackson

של  או  שלהם  הערכים  את  ויתאמו  ישקפו  ושערכיהם  הוגנים  יהיו  אפקטיביים,  יהיו  והשוטרים  שהמערכת 

הקהילה שהם משתייכים אליה. היבטים אלה מרמזים על תפיסתם באשר למשתנים המשפיעים על האמון 

במשטרה. 

אמון  בין  יחסית  חזקים  קשרים  על  מצביע  הלשכה  של  השונים  בסקרים  המשתנים  בין  הקשרים  ניתוח 

ובין מרכיבי התדמית נבדקו רק בחלקם של  ובין תדמית המשטרה והשוטר. קשרים בין האמון  במשטרה 

המחקרים.

היבטים  לבין  במשטרה  האמון  רמת  בין  מתאמים  נבדקו   )2007 וארין,  )סמית   2006 בשנת  שנערך  בסקר 

ספציפיים בתדמית המשטרה. מממצאי הניתוח עולה כי המשתנים העיקריים שנמצאו בקשר עם האמון 

וכזמינה לשירותי  כיעילה, כמקצועית, כמתייחסת ברצינות לפונים אליה  במשטרה הם הערכת המשטרה 

האזרח. במדרג השני, בעוצמות קשר נמוכות יותר אך עדיין חזקות למדי, נמצאו הערכת המשטרה כנוהגת 

כגוף שכדאי לשתף עמו פעולה, הערכת המשטרה כנותנת  על פי צדק/לא מושחתת, הערכת המשטרה 

לאנשים יחס שווה/לא מפלה, והערכת המשטרה ככזו שאינה מפריזה בשימוש בכוח.

ממצאים דומים למדי, אך לא זהים, עלו בניתוח המשתנים שנמצאו בקשר עם האמון במשטרה בסקר שנת 

2013 )הנדלס, 2014(. מרכיבי התדמית שנמצאו בקשר גבוה יותר עם האמון במשטרה היו תפיסת המשטרה 

כיעילה, כנותנות יחס שווה לכולם וכמקצועית, ותפיסת השוטר כמעורר אמון. משתנים אלו נמצאו בקשר 

הערכת  עם  בקשר  שנמצאו  הנוספים  הגורמים  בעוד  ואולם  ישראל.  משטרת  תפקוד  הערכת  עם  דומה 

תפקוד המשטרה היו משתנים הקשורים למידת היעילות שיוחסה לה – וזאת בהתייחס לטיפולה בפשיעה 

במשטרה  האמון  עם  בקשר  שנמצאו  הנוספים  שהמשתנים  הרי   – חבלניים  פיגועים  ובמניעת  המאורגנת 

יכולת לעורר  ובכללם הערכת השוטרים כבעלי  נורמטיביים של המשטרה,  יותר להערכת היבטים  נקשרו 

אמון ולשתף פעולה והערכת המשטרה ככזו שאינה מפריזה בכוח, כנוהגת על פי צדק וכנותנת יחס רציני 

לפונים.

משקלם של ההיבטים הנורמטיביים בקשר עם האמון במשטרה נמצא גבוה עוד יותר בסקר של שנת 2014 

)שמואלי, 2015 – טרם פורסם(.
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סיכום ודיון

במאמר זה ניסיתי לעמוד על ממצאים מרכזיים העולים מסקרי הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל. 

זאת בעיקר בהתייחס להכללות הניתנות להסקה מכלל הסקרים בנושא.

מריכוז ממצאי הסקרים מתקבלת תמונה של תנודות באמון במשטרת ישראל, תנודות הנקשרות להיבטים 

ובשוטרי  המשטרתי  בארגון  הקשורים  ולהיבטים  המדינה,  של  הכללי  החברתי  במצב  הקשורים  מסבירים 

משטרת ישראל. כמו כן מתקבלת תמונה של שונות באמון בקבוצות אוכלוסייה שונות, ותנודות ברמות האמון 

בתוך קבוצות האוכלוסייה.

ההיבטים הנקשרים לאורך זמן לאמון במשטרה הם מקצועיות המשטרה, יעילות והיבטיה הנורמטיביים. יש 

לציין גם את המגע עם משטרת ישראל כמשתנה המתקשר לאמון במשטרה. ממצא שחוזר על עצמו בסקרים 

השונים הוא מידת האמון הנמוכה בקרב אלה שהיו במגע עם המשטרה בהשוואה לאלה שלא היו במגע עמה. 

העלאת רמת האמון בקבוצה זו וכן העלאת רמת האמון במשטרת ישראל בכלל האוכלוסייה הן אתגר לפתחה 

של משטרת ישראל. בד בבד, ראוי לבחון ולנתח את שיעורם ואת מאפייניהם של המביעים אי-אמון במשטרה 

או אמון נמוך, ולפעול לצמצומה של קבוצה זו.
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