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פתח דבר 
קוראים יקרים,

ומדיניות  2017, פרי עבודתם של אנשי מדור מחקר  לפניכם אסופת מאמרים ומחקרים לשנת 
ונוספים. כבשנים קודמות, גם השנה בחרנו למקד את כתב העת המחלקתי בשורה של נושאי 

ליבה ארגוניים בתחום השיטור והקרמינולוגיה.

בכתב העת לשנה זו בחרנו להתמקד במספר נושאי ליבה המלווים את מדיניות הארגון בשנתיים 
האחרונות. במסגרת זו תתמקד החוברת גם ברפורמת אמו"ן - אסטרטגיית מניעה ומיקוד ניהולי- 
הנורמטיבי,  האזרח  לצורכי  הארגוני  הקשב  מוקד  והסטת  לעבר  ביחס  דגשים  שינוי  מכתיבה 
לפתרון בעיותיו בטריטוריה מוגדרת, אל מול אתגרים מקומיים. עפ"י תפישה זו, צורכי האזרח הם 
המצפן העיקרי בתהליכי קבלת ההחלטות הארגוניות, אליהם מופנה עיקר הקשב, לצד המשך 

העשיה המשטרתית המוכרת, אל מול עבריינים, תופעות ויעדים.

לא בכדי אסופת מאמרים זו פותחת בשני מאמרי ליבה, מסמכי מדיניות, הנוגעים לאסטרטגיה 
המובילה את תכנית אמו"ן. בנוסף , החוברת כוללת מאמרים בנושאי ליבה נוספים המצויים במרכז 
תשומת הלב הארגונית בעת הזו, תוך הצגתם בראייה רחבה והארתם מזוויות שונות, רחבות ככל 
שניתן. שמונת המאמרים המוצגים בחוברת הנוכחית עוסקים בנושאים הבאים: רפורמת אמו"ן; 

מגמות בפשיעה; שיטור; סקרים.

אני תקווה כי תמצאו בהם ענין וכי אלה יאירו נושאי עיסוק ארגוניים מרכזיים.

תודותיי לכל הכותבים, ובראשם לסנ"צ מיה זיסו, רמ"ד מחקר ומדיניות, על הכתיבה, החשיבה, 
הליווי וההפקה של כתב העת. כן אבקש להודות לסנ"צ דוידי גרדר-שגיב על עשייתו להפקת 
נתונים נדרשים ולגברת רחל בר מיחידת פקודות המשטרה, על עריכתה הלשונית של מרבית 

מאמרי החוברת.

יעל ליטמנוביץ' מהמכון לקרמינולוגיה באוניברסיטה  ולד"ר  תודה מיוחדת לפרופ' באדי חסייסי 
כך  גמר  לכדי  הערבית  בחברה  שיטור  פרקטיקות  בנושא  מאמר  להבאת  פועלם  על  העברית, 

שיוכל לראות אור במסגרת כתב עת זה.

את המאמרים ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של משטרת ישראל, בכתובת

www.police.gov.il/אגף תכנון וארגון/פרסומים.

בברכה,

לילך לאופמן גברי ,   נצ"מ
ר' מחלקת אסטרטגיה ומחקר

אגף   התכנון   והארגון
 משטרת         ישראל
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דבר רמ"ד מחקר ומדיניות
קוראים יקרים,

במחקרים  בנושאים,  להתמקד  בחרנו   2017 לשנת  במחקר"  "העיקר  ומחקרי  מאמרי  באסופת 
נושאים  וכן  הזו  בעת  הארגון  עשיית  את  המוביל  המסדר  הרעיון  את  משקפים  אשר  ובעבודות 

מרכזיים המצויים במוקד העשיה והחשיבה.

הפרק הראשון עוסק ברפורמת אמו"ן כאסטרטגיה ארגונית. פרק זה כולל שני מאמרים בשני 
נושאים המשלימים זה את זה, האחד - העוסק ב"שיטור הקלאסי", זה המתמקד בצרכי האזרח 
הנורמטיבי ובבעיות המטרידות אותו באזור מגוריו, והשני - העוסק ב"שיטור הגבוה", זה אשר 

עיקר ייעודו בהקשרי פשיעה הוא בטיפול בעבריינים, ביעדים ובתופעות פשיעה חמורות.  

הפרק השני, עניינו מגמות בפשיעה. בתום עשור של ירידות בפשיעת הרכוש, מצאנו לנכון לנסות 
לתחקר את הסיבות לירידה המאותרת, תוך התמקדות ב-4 עבירות - גניבות רכב, התפרצויות 
הצפויות  למגמות  באשר  לתובנות  להגיע  בניסיון  מרכב,  וגניבות  עסק  לבתי  התפרצויות  לדירה, 

בתחום, לעתיד לבוא. באמור עוסק המאמר הנכלל בפרק זה.

הפרק השלישי עוסק בשיטור וכולל שלושה מאמרים בנושאי ליבה המלווים את עשיית הארגון. 
שסופו  ישראל,  במשטרת  גוף  מצלמות  פרויקט  פיילוט  את  ליווה  אשר  במחקר  עוסק  האחד 
השני  המאמר  בעיצומו.  המצוי  תהליך  ישראל,  משטרת  בכלל  הפרויקט  את  ליישם  בהחלטה 
עוסק בשיטור מערכות להסעת המונים ומתמקד בהיבטי שיטור בתקופת ההקמה של מערכת 
מסוג זה. אומנם הרקע לעיסוק בנושא הוא הקמתה בימים אלה של הרכבת הקלה בתל אביב, 
אך המאמר מתייחס להיבטים מרחיבים של התחום, תחום ייחודי שסביבו נצבר ידע רב בעולם. 
הארגוני  הקשב  במוקד  המצויה  הערבית,  בחברה  שיטור  בפרקטיקות  עוסק  השלישי  המאמר 
בשנים האחרונות. המחקר הוא תוצר של עבודת מחקר מקיפה שבוצעה בהובלת פרופ' באדי 
חסייסי וד"ר יעל ליטמנוביץ' מהמכון לקרמינולוגיה באוניברסיטה העברית, ובשת"פ מדור מחקר 

ומדיניות. 

האחד,  מאמרים:  שני  כולל  והוא  סקרים  עניינו  הנוכחי  העת  כתב  את  והחותם  הרביעי  הפרק 
ישראל. סקר  ושביעות רצון של האזרחים ממשטרת  המאיר היבטים ארציים של סקר עמדות 
נדגמים  בהיקף  ייחודו  כאשר   ,2016 בשנת  לראשונה,  במאמר,  כמובאת  במתכונתו  בוצע  זה 
בשטחם  התחנות,  מפקדי  עבור  מעשי  עבודה  כלי  ולשמש  תובנות  לזקק  וביכולתו  רחב-היקף 
הטריטוריאלי. השני, סקר השירות, הבודק עמדות ושביעות רצון בקרב מקבלי שירות אשר באו 
וכולל השוואות לנתוני סקרי  במגע עם המשטרה. גם מאמר זה מציג תובנות ברמה הארצית, 

שירות דומים משנים קודמות. 

מרכזיים  עיסוק  נושאי  על  אור  ישפכו  אלה  וכי  המאמרים  בשמונת  ענין  תמצאו  כי  תקווה  אני 
המצויים במוקד העשיה של משטרת ישראל בעת הזו.

בברכה,

מיה זיסו ,          סנ"צ
רמ"ד מחקר ומדיניות
אגף  התכנון   והארגון
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רפורמת אמו"ן במשטרת ישראל - מרעיון מסדר לשינוי עומק

המשטרה  פעילות  למיקוד  בהמשך   ,]12/2015[ לתפקידו  הנוכחי  המפכ"ל  של  כניסתו  עם 
ועשייתה בתחומי האכיפה והמניעה, כבעבר, קבע המפכ"ל מיקוד עשיית הארגון בשירות לאזרח 

הנורמטיבי, כתפישת עולם.

מעקרונותיה המנחים של תפישת עולם זו, כי המשטרה, לצד היותה משטרה לאומית ומשטרה 
מקצועית, תהא גם משטרה ערכית ושירותית, הפותרת באדיבות וביעילות בעיות של הקהילה, 
תוך שהיא עוסקת תדיר בזיהוי בעיות, במתן פתרונות וברגולציה, ושומרת על רמת ביצוע גבוהה 

בתחומי האכיפה והשירות.

כלקוח  הנורמטיבי  באזרח  המתמקדת  בגישה  דוגל  זו  עולם  תפישת  של  המסדר  הרעיון 
לצרכי  המוכוונת  משטרה   - היינו  מגוריו.  באזור  הייחודיות  ובבעיותיו  המשטרה  של  המרכזי 
ובהתאם,  מקומיים.  אתגרים  מול  אל  מוגדרת,  בטריטוריה  בעיותיו  לפתרון  הנורמטיבי,  האזרח 
תכנית העבודה מבוססת על הקשבה לאזרח הנורמטיבי, תוך התייחסות לצרכיו בתהליכי קבלת 

ההחלטות הארגוניות ובעשיה היומיומית. זאת, לצד הטיפול בעבריין.

עפ"י תפישה זו, משטרה במדינה דמוקרטית לא יכולה לתפקד ללא אמון הציבור, והתרופפות 
בתחושת הביטחון האישי של הציבור, כמו גם כרסום במידת האמון של הציבור במשטרה, מהווים 

איום אסטרטגי על חוסנה של החברה הדמוקרטית, על כן בהם נמדדת הצלחתה.

במטרה לחזק את אמון הציבור במשטרה, בבסיס הרעיון המסדר עומדת שיטת שיטור מודרנית 
ויוזמת, המתאימה את יעדי המשטרה ופעילותה לצרכים הייחודיים ולבעיות של קהילות ומגזרים 
שונים בחברה, במטרה לספק לכל תושבי המדינה שירותי משטרה איכותיים ויעילים ולתת מענה 

ופיתרון פרקטיים לבעיות המפריעות לתושבים בתחומי הביטחון האישי ואיכות החיים. 

שיטת השיטור המוזכרת מתבססת על שלושה כיווני פעולה מרכזיים המשלימים זה את זה, 
כדלקמן:

יזומה,  פעילות   - המסמך  במסגרת  יורחב  לגביו  זה,  מסמך  של  עיקרו  הקלאסי",  "השיטור 
מוכוונת האזרח הנורמטיבי, במטרה לתת מענה נכון וממוקד לאוכלוסיה, על בסיס הרציונל, כי 
ככל שפעילות המניעה כפתרון לבעיות תמוקד, כך השפעתה תתרחב והצורך בפעילות תגובה, 

יצטמצם. 
האזרח,     מול  השירות  בחזית  הנמצאת  הקלאסי,  השיטור  של  היסוד"  "לבנת  היא  התחנה 
הנורמטיבי     האזרח  את  המטרידות  הבעיות  על  לשטח,  המחובר  השיטור  את  בעיקר  ומייצגת 

בתחום התחנה.



ולצד השיטור הקלאסי מתקיימים שני כיווני פעולה מרכזיים משלימים נוספים. אלה אינם חלק 
ממסמך זה, על כן יוזכרו להלן בתמציתיות בלבד: 

"השיטור הגבוה", המתנהל במקביל לשיטור הקלאסי - הוא שיטור מוכוון מודיעין ויעדים, המייצג 
העבריינית  בפשיעה  במאבק  ועוסק  יוזם,  לשיטור  מגיב  משיטור  המעבר  עיקרון  את  הוא  אף 

לשמה ]להבדיל מהטיפול באזרח הנורמטיבי[. 
על בסיס ההנחה, כי הפשיעה, ברובה, אינה אקראית, מתמקד מודל השיטור הגבוה בזיהוי מוקדם 
של עבריינים רצידיוויסטים, בתופעות ומוקדי פשיעה, במטרה להשפיע על שיעורי הפשיעה, על 

הביטחון האישי ועל אמון הציבור במשטרה. 

בהתקיים השיטור הגבוה לצד השיטור הקלאסי טמונה האמירה הארגונית, כי השיטור הקלאסי, 
חשבון  על  בא  לא  החיים,  איכות  עבירות  ועל  המשטרה  תחנות  על  המשקל  כובד  את  השם 

המאבק בפשיעה ובתופעות פשיעה חמורות, אלא מתקיים לצידו. 
היחידות הארציות והיחידות המיוחדות תמשכנה במשימותיהן, כשהשינוי הוא בחלוקת הקשב 
והמשאבים, המאפשרת מקום רחב יותר לצרכי שיטור קלאסיים כמענה לבעיות המטרידות את 

תושבי המדינה בשגרה.

החכם",  "השיטור  רוחבית  חוצה  הגבוה  והשיטור  הקלאסי  השיטור  את   - החכם"  "השיטור 
הצר  במובנו  הננקטות.  השיטור  אסטרטגיות  לצד  בטכנולוגיה,  חידושים  של  הטמעה  שעניינו 
במטרה  שיטור  טכנולוגיות  של  ולהטמעה  לרכש  לפיתוח,  מכוון  החכם  השיטור  יותר,  והדווקני 
לשפר את היעילות והאפקטיביות של המשטרה, לשפר את יכולת המאבק בפשיעה ולהגביר 

את תחושת הביטחון של האזרחים. 

ביישומו  בעקרונותיו,  בעולם,  הקלאסי  השיטור  בהתפתחות  יתמקדו  הבאים  המאמרים  שני 
במשטרת-ישראל ובמדיניות הארגון הנוכחית, המיישמת אותו הלכה למעשה, ובעקרונות מודל 

השיטור הגבוה בעולם ובמשטרת ישראל.
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"
ה

יש "השיטור הקלאסי" 

 רוט
ה

 הבסיס המחקרי לרפורמת אמו"ן במשטרת 

לק
א

ישראל

יס 1

מפקח יהודה קייסי "

- 
ה

ב

הקדמה

סי
מסמך זה יפתח בהתפתחות השיטור הקלאסי במשטרות המתקדמות בעולם, ימשיך בפירוט  ס

ה
מ ישראל  במשטרת  ביישומה  ויסיים  ובשדה,  במחקר  שהתפתחה  כפי  התפיסה  של  עקרונותיה 

ח
ק במסגרת רפורמת אמו"ן הנוהגת בעת הזו.

רל יר
פ

למשטרת ישראל שלושה כיווני פעולה מרכזיים הנשענים על יסודות אמפיריים מוצקים ומותאמים 

רו למציאות החברתית הישראלית, ואלו הם:

מ
 ת

א "השיטור הקלאסי", לגביו יורחב במסגרת מסמך זה - פעילות יזומה, מוכוונת האזרח הנורמטיבי, 

השואפת לתת מענה נכון וממוקד לאוכלוסייה על פי צרכיה. פעילות זו עושה שימוש במודלים של  ן"ומ

ב
מ שיטור קהילתי, פתרון בעיות, מניעה מצבית והכוונה לעיצוב נורמת הציות לחוק בציבור הישראלי. 

ש תחנת המשטרה היא ליבו של השיטור הקלאסי והיא זו שמגדירה את הבעיות המרכזיות איתן 

רט
ת זה  התגבשה  היא מבקשת להתמודד כשירות לאוכלוסייה בתחום הטריטוריאלי. סביב רציונל 

 י
ש רפורמת אמו"ן במשטרת ישראל, אשר תורגמה  למערכת מדידת ביצועים חדשנית. 

ר
לא לצד השיטור הקלאסי מתקיימים שני כיווני פעולה מרכזיים משלימים נוספים:

תופעות  מודיעין,  מוכוון  שיטור  הוא   - הקלאסי  לשיטור  במקביל  המתנהל  הגבוה",  "השיטור 
ויעדים, המייצג אף הוא את עיקרון המעבר משיטור מגיב לשיטור יוזם, ועוסק במאבק בפשיעה 

העבריינית לשמה ]להבדיל מהטיפול באזרח הנורמטיבי[. 

על בסיס ההנחה, כי הפשיעה, ברובה, אינה אקראית, מתמקד מודל השיטור הגבוה בזיהוי מוקדם 
של עבריינים רצידיוויסטים תופעות, ומוקדי פשיעה, במטרה להשפיע על שיעורי הפשיעה, על 

הביטחון האישי ועל אמון הציבור במשטרה. 

בהתקיים השיטור הגבוה לצד השיטור הקלאסי טמונה האמירה הארגונית, כי השיטור הקלאסי, 
חשבון  על  בא  לא  החיים,  איכות  עבירות  ועל  המשטרה  תחנות  על  המשקל  כובד  את  השם 
המאבק בפשיעה ובתופעות פשיעה חמורות ]דוגמת ארגוני פשיעה, פשיעה לאומנית, פשיעת 

סייבר, הונאות שחיתות ציבורית ועוד[, אלא מתקיים לצידו. 

והיחידות המיוחדות תמשכנה במשימותיהן, כשהשינוי הוא בחלוקת הקשב  היחידות הארציות 
והמשאבים, המאפשרת מקום רחב יותר לצרכי שיטור קלאסיים כמענה לבעיות המטרידות את 

BA  מדעי החברה בהדגשת לימודי המזה"ת, 1 מדור מחקר ומדיניות, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון במשטרת ישראל. 
האוניברסיטה הפתוחה. MA.LL.B- לימודי משפט אוניברסיטת בר אילן. בוגר משפטים.
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תושבי המדינה בשגרה.

החכם",  "השיטור  רוחבית  חוצה  הגבוה  והשיטור  הקלאסי  השיטור  את   - החכם"  "השיטור 
הננקטות.  השיטור  אסטרטגיות  לצד  בטכנולוגיה,  חידושים  של  אינטליגנטית  הטמעה  שעניינו 
במובנו הצר והדווקני יותר, השיטור החכם מכוון לפיתוח, לרכש ולהטמעה של טכנולוגיות שיטור 
במטרה לשפר את היעילות והאפקטיביות של המשטרה, לשפר את יכולת המאבק בפשיעה 

ולהגביר את תחושת הביטחון של האזרחים. 

מסמך זה מתמקד בשיטור הקלאסי. 

כללי

משחר ההיסטוריה התקיימו פעילויות ותהליכי שיטור אשר מטרתם הייתה לשמור על הסדר 
במידה  קיימים  ומשטרה  שיטור  למעשה,   .)klockars & Mastrofski,  1991( בחברה  והביטחון 
מסוימת בכל חברה אנושית. המושג "שיטור" רחב יותר מהמושג "משטרה", שייעודה להבטיח 

את קיומם של סדר חברתי, ביטחון אישי וסדרי שלטון. בלי משטרה לא יכולים אלה להתקיים.

שיטור יכול שיתבצע בידי ארגונים פורמאליים בקהילה ]כגון מוסדות לימוד, שירותי רווחה, מרכזים 
וכן  ומשפחות,  דת  מוסדות  ]כגון  פורמאליים  בלתי  ארגונים  בידי  שיתבצע  ויכול  וכו'[,  קהילתיים 
תנועות או ועדים בקהילה[ שכן השיטור הבלתי פורמאלי הוא ביטוי לאחריות משותפת שנוצרה 

בקהילה לצורך שמירה על הסדר והביטחון. 

ככלל, שיטור נועד לספק את הצורך הבסיסי לביטחון האדם ורכושו, והוא קיים עוד מתקופות 
קדומות. יישום רעיון השיטור החל כבלתי פורמאלי בקרב קהילות קטנות שאורח חייהן התנהל 
באמצעות סדרי שלטון פנימיים ובמהלך השנים חלו בו תמורות, עד אשר הפך מבלתי פורמאלי 
לשיטור ממוסד כפי שקיים היום ברוב מדינות העולם )Lundman, 1980(. המונח שיטור פורמאלי 
מתייחס לפעולות מאורגנות וממוסדות מצידה של המשטרה, הפועלת מתוקף סמכות שניתנה 

לה. 

אחת,  לא  כן,  ועל  ולזמן  למקום  בהתאם  משתנה  "משטרה"  המונח  "שיטור",  מהמונח  בשונה 
נוצרת אי-בהירות בהבנת מהותה של המשטרה, ייעודה והאופן שבו היא מבצעת את תפקידיה. 

ביוון  המדינה"  "עיר   –  "polis" מהמילה  הוא  האנגלית  בשפה  )משטרה(   "police" המונח  מקור 
העתיקה. באותן "ערי מדינה" ביוון העתיקה הייתה הזכות לאזרחות ולהגנה שמורה לבני החורין 
ובין  המשטרה  שבין  החזק  לקשר  היקש  נעשה  המדינה  ובין  העיר  בין  החזק  מהקשר  בלבד. 

הממשל, ומכאן מקור השם. 
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"
ה במקרא התייחסה המילה "שוטר" לבעל תפקיד הממלא תפקידים הקשורים לשלטון. הסבר נוסף 

שי
ט הוא כי המילה "שוטר" קשורה למילה "שטר", שכן בתקופת המקרא שטר הודאה ושטר חוזה 

ו
ר  שימשו כמסמכי אמון בין צדדים, ומכאן שהשוטר הוא הנאמן של המדינה. בהתבססו על השוטר 

ה
ק המקראי, חידש אליעזר בן יהודה בסוף המאה ה-19 את המילה "משטרה" כמילה שמשמעותה 

ל
א היא "ארגון האמון על אכיפת החוק והסדר". במילון ה-"Criminal Justice" מוגדרת המשטרה כ"גוף 

סי
 " מאורגן של שוטרים... המעורבים בשמירת הסדר הציבורי, השלום, הביטחון, החקירה והמעצר 

- 
ה של אנשים חשודים או שהואשמו בפשע" )גימשי, 2003(.

ב
סי

ס 

עוד יצוין כי דפוס המשטרה המודרני, זה הקיים כיום ברוב מדינות העולם, התפתח במאה ה-18 

ה
מ

בצרפת ובאנגליה, מדינות שבאותה התקופה היו דמוקרטיות פחות משהן היום. 

ח
ירק בסיסיים  מונחים  לשני  להתייחס  חובה  המודרני  בשיטור  בסוגיות  ובעיסוק  האקדמי  בעולם 

רל   Low( נמוך"  ו"שיטור   )High policing( גבוה"  "שיטור   –  )1983( ברודר  שטבע  ומשמעותיים 

רופ המדינה  על  איום  המהווה  זו  במאקרו-פשיעה,  בעיקר  עוסק  הגבוה  השיטור  ככלל,   .)policing

מ
ת

]כגון איום טרור, פשע מאורגן, סייבר, סמים בהיקף רחב, הגירה בלתי חוקית, מסתננים וכיו"ב[. עם 

 
א תופעות פשיעה מסוג זה מתמודדת המשטרה באמצעות ארגוני ומערכי חקירות ומודיעין ויחידות 

ומ
"ן 

מיוחדות, וכן באמצעות שיתוף פעולה עם גופים וארגונים עמיתים כגון צה"ל, שב"כ וכו'. על פי 

ב
מ רוב, פעולות המשטרה להתמודדות עם פשיעה מהסוג הזה מתבצעות ללא פרסום בתקשורת 

ש וללא מסירת מידע לציבור. לעתים ישנו פרסום חלקי לגבי פעילות שבוצעה בעבר.

רט
בשונה מהשיטור הגבוה ובמקביל לו, השיטור הנמוך עוסק בשיטור הקלאסי המסורתי, כלומר  ית

רש התמודדות עם פשיעה ועבריינות בהתאמה לצורכי הציבור. בחלק ממדינות המערב השיטור 

לא קהילתי"  "שיטור  במונח  השימוש  ומכאן  הקהילה,  עם  בשותפות  בפעילויות  עוסק  הקלאסי 
)community policing( הרווח במדינות רבות. 

השיטור הקלאסי מתבצע בשקיפות, תוך הפעלת גישה שירותית, מוכוונת קהילה, בהתמקדות 
במניעת פשיעה ובצמצום ההזדמנויות המובילות את העבריין לבצע עבירה, ובשיתוף פעולה עם 

5. גורמים פורמאליים ובלתי פורמאליים בקהילה )ברוכמן, 2016(

תפקיד חשוב בשיטור הקלאסי מיוחס למתן שירות לציבור. זהו תפקיד מרכזי בעבודת המשטרה 
והוא כולל מגוון רחב של נושאים כגון מתן מידע, סיוע לאוכלוסיות חלשות, מתן רישיונות, טיפול 
וסיוע לאזרחים בעת הצורך, חיפוש אחר נעדרים והסרת מפגעים. מהספרות של מדעי המשטרה 
עולה כי ייעוד נוסף בשיטור הקלאסי, הנובע מעצם היותה של המשטרה סוכנות חברתית הזמינה 
24 שעות ביממה, הוא "לעשות את כל מה שאין מישהו אחר שיעשה ברגע נתון, כאשר נזקקים 

לעזרה" )גמשי, 2007(. 
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מבט היסטורי - התפתחות השיטור הקלאסי באנגליה וארה"ב

החוק  באכיפת  השיטור  דפוסי  עסקו  הביניים  ימי  ובמהלך  העתיקה  בעת  היסטורית,  מבחינה 
ובשמירה על הסדר הציבורי ולא התפתחו מעבר לארגונים בעלי גוון צבאי, שכן מטרתם העיקרית 
הראשונה  המדינה  צרפת  הייתה  ה-13  במאה  השליט.  או  המלך  שלטון  את  להבטיח  הייתה 
שהתפתח בה ארגון משטרתי ממוסד, ואולם דפוס שיטור זה לא פרץ את גבולות המדינה. בשונה 
מכך, מודל השיטור שהתפתח במאה ה-19 בלונדון נחשב לתחילתו של השיטור המודרני, ושימש 

7 . כמודל למרבית המשטרות שהוקמו לאחר מכן בעולם המערבי וגם בישראל )גימשי, 2003(

התפתחות השיטור הקלאסי באנגליה

בשנת 1829 העביר בפרלמנט רוברט פיל, מי שהיה שר הפנים הבריטי, חוק המורה על הקמתה 
של משטרת לונדון. זו פעלה לפי שלושה יסודות מרכזיים ואלו הם:

1.  ייעוד, אשר הוגדר כ"מניעת פשיעה" מתוך התפיסה התועלתנית ולפיה יעיל יותר למנוע 
פשיעה מלהגיב אליה;

2. אסטרטגיה למניעת פשיעה והרתעה יושמה באמצעות סיורי מניעה אשר הפגינו בולטות 
ונוכחות גלויים באזורי סיור שנקבעו מראש;

ונהלים  פקודות  מדים,  הירארכי,  מבנה  שכלל  צבאי  מודל  לפי  נקבע  הארגוני  3. המבנה 
.)Tobias, 1979(

עם הקמת המשטרה נקבעו כמה עקרונות שיטור אשר יושמו בהמשך ברחבי אנגליה, ולמעשה 
הם קיימים גם כיום בעולם המערבי, בהם העקרונות האלה:

1. התפקיד העיקרי של המשטרה הוא למנוע פשיעה והפרת הסדר הציבורי. במקרה שנדרשת 
תגובה ייעשה שימוש באמצעים צבאיים ומשפטיים. 

אשר  הציבור  מצד  ובלגיטימיות  ציבורית  בהסכמה  תלויה  בתפקידיה  המשטרה  2. הצלחת 
נורמטיבית  להתנהגות  הנכונות  תגבר  כך  זה,  עיקרון  פי  על  המשטרה.  את  ויכבד  יעריך 

ולציות לחוק.

3. ככל  ששיתוף הפעולה עם הציבור יהיה רב יותר כך יפחת הצורך להשתמש בכוח 
למען הגשמת מטרות המשטרה .

4.  חברתי. השוטר צריך לנהוג בנימוס ובעל נכונות להקרבה אישית לצורך הגנה על הציבור 
והצל ת חיים.

י ש לפעול על פי טוהר המידות וכללי ההתנהגות האתית.
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"
ה התגובה  איכות  לפי  ולא  סדר  והפרות  פשיעה  העדר  לפי  תימדד  המשטרה  5. יעילות 

שי
ט .)Lyman, 2002( וההתמודדות במקרים שבהם תידרש המשטרה להגיב

ו
ר 

ה
לק

א
סי השיטור הקלאסי בארצות הברית

" 
 -  

ה –1861( מחלקים את התפתחות השיטור בארה"ב אחרי מלחמת האזרחים  )1988( קלינג ומור 

ב
סי השיטור  ותקופת  הרפורמה  תקופת  הפוליטית,  התקופה  מובחנות:  תקופות  לשלוש   )1865

הפרופסיונאלי-המקצועי, שלוש תקופות הנבדלות זו מזו באסטרטגיות השיטור שננקטו במהלך  ס

ה
מ כל אחת מהן, ואשר הושפעו מהשינויים החברתיים שהתרחשו בכל אחת מהן. 

ח
כך, בתקופה הפוליטית )1840–1900( היו ארגוני המשטרה העירונית ישויות פוליטיות, ומפקד  ירק

רל
פ המשטרה מונה לתפקידו בידי ראש העיר. ההחלטות שהתקבלו במשטרה בתקופה זו הושפעו 

רו הרפורמה  תקופת  ויעילות.  אפקטיביות  משיקולי  ולא  העיר  באותה  הפוליטי  הרוח  מהלך 

מ
)1894–1930( – בתחילת המאה ה-20 החלה להתפתח תנועת ה"פרופסיונאליזם" במשטרה,  ת

א
ומ שתפקידה היה לפתח טכנולוגיות ואסטרטגיות שיטור. בתקופה זו נקבעו רפורמות אשר צמצמו 

ן " במעט את הקשר החזק שהיה קיים בתקופה הפוליטית בין פוליטיקאים ובין המשטרה, ותהליך 

ב
מ בהמשך   .)Walker, 1977( הואץ  המקצועי,  השיטור  עקרונות  את  שהטמיע  הפרופסיונאליזציה, 

ש
ט לתהליך המתואר, בתקופת "הפרופסיונאליזם" )1930–1970( החל השלב השני של הרפורמה. 

ר
ת י אוגוסט וולמר, שהיה מראשי התנועה הפרופסיונאלית ונחשב לאבי השיטור המודרני בארה"ב, 

רש יישם את עקרונות השיטור המקצועי כאשר פיקד על משטרת העיר ברקלי, ולימים הפכו אלו 

לא לעקרונות ברוב המשטרות בארה"ב. 

בעקרונות המוזכרים שיושמו ניתן למנות את אלו:

חוק,  באכיפת  להתמקד  צריכה  המשטרה  כי  הוגדר   – המשטרה   ייעוד  1. הגדרת 
בהתמודדות עם פשיעה ובשמירת ביטחון הציבור. על פי אסכולה זו, התפקידים הרווחים 

שבוצעו עד אז בידי המשטרה אינם מתפקידי המשטרה.

להשתתף  חויב  שוטר  וכל  פורמאלית,  הדרכה  מערכת  פותחה   – הדרכה  2. מערכת 
בהכשרות אשר הועברו במסגרת זו. לצורך כך הוקם בית ספר להכשרות.

וממוסד,  שיטתי  סיור  מערך  של  ראשוני  פיתוח  נעשה   – מקצועי   סיור  מערך  3. הקמת 
סיורי  באמצעות  קשר,  במכשירי  המצוידות  ממונעות  סיור  ניידות  באמצעות  הפועל 
"חוט  להיות  הסיור  מערך  הפך  מהרה  עד  רגליים.  מקוף  סיורי  ובאמצעות  אופנועים 

השדרה" של השיטור העירוני.

ברורים  ונהלים  פקודות  פי  על  יפעלו  המשטרה  ארגוני  כי  נקבע   – ומרכוז  4. בירוקרטיה 
ומוגדרים , זאת לצד הקניית יכולת פיקוד ושליטה למפקדים על השוטרים )גימשי, 2003(
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הרפורמה המוזכרת הגיעה לשיא הצלחתה במהלך שנות ה-60 של המאה ה-20, בעת ש"השיטור 
הפרופסיונאלי- השיטור  בארה"ב.  המשטרה  ארגוני  למרבית  כמודל  שימש  הפרופסיונאלי" 

לגיטימיות  הציבורי.  הסדר  על  ובשמירה  בפשיעה  במאבק  החוק,  באכיפת  התמקד  המקצועי 
המשטרה בעיני הציבור התחזקה וניידות הסיור הופעלו גם כתגובה לאירועים ולקריאות אזרחים 

שהתקבלו במוקד המשטרה. 

מרכיבים מרכזיים אלה, שפותחו במסגרת השיטור הפרופסיונאלי העירוני, משמשים עד 
היום כמרכיבים חשובים של השיטור בארה"ב וכן במדינות אחרות בעולם, בהן גם ישראל.

תפקידי המשטרה - השיטור הקלאסי 

ככלל, תפקידי המשטרה נובעים מהגדרת תכלית המשטרה המבוססת על תפיסת עולם רחבה 
היום  סדר  נקבע  שבאמצעותן  נורמות  וכן  ואזרח,  אדם  זכויות  השלטון,  מבנה  אידיאולוגיה,  של 

החברתי. 

בחברה שאינה דמוקרטית תכלית המשטרה תהיה לבסס את מעמד השלטון ולרסן מתנגדים 
)כפי שתואר לעיל(. לעומת זאת, בחברה דמוקרטית, שבה החברה מכירה בערכים של הגנה על 
האדם, על זכויותיו ועל איכות חייו, תכלית המשטרה ותפקידיה צריכים לשמש ליישום של ערכים 
שמירה על הסדר  ואלו הם:  נגזרים תפקידי המשטרה, ארבעה במספר,  זו  אלו. מתוך תפיסה 
 Wilson,( לציבור  שירות  ומתן  פשיעה  מניעת  ועבריינות,  פשיעה  עם  התמודדות  הציבורי, 

 .)1968

להלן יתואר יישום תפקידים אלו בשיטור הקלאסי.

תפקיד מס' 1 - שמירת הסדר הציבורי 

הפרת הסדר פוגעת בשלום הציבור, שכן מקרה שאינו מטופל נכון עלול להסתיים בעבירה חמורה 
ולעתים אף בפגיעה בחיי אדם. לדוגמה: ויכוח על חניה עלול להסתיים בתקיפה, מסיבה רועשת 
כן, על המשטרה, במהלך משימתה לשמירת הסדר  וכן הלאה. על  עלולה להסתיים בקטטה, 

הציבורי, לפתור קונפליקטים ולהשיב את הסדר על כנו. 

הפרת הסדר הציבורי היא על פי רוב התנהגות של אדם אחד או יותר, הפוגעת בחיי השגרה של 
אדם אחר. הפרת הסדר כרוכה לא אחת בסיטואציות בעייתיות, לעתים על גבול החוקי ושאינו 

חוקי, ועל כן השוטר נדרש להפעיל שיקול דעת רחב בעת טיפול באירוע מסוג זה.

שהמשטרה  חוק  שומרי  אזרחים  אלא  עבריינים  אינם  בסכסוך  המעורבים  המקרים,  במרבית 
אופן  כי  נראה  לאלו.  זקוקה  אף  והיא  מצידם,  הפעולה  ובשיתוף  בתמיכתם  באמונם,  מעוניינת 
התפתחותו של אירוע הפרת הסדר תלוי במידה רבה במיומנותו המקצועית של השוטר, הנדרש 

.)Waddington, 1993( לגלות בו-זמנית רגישות ונחישות
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"
ה השיטור בשמירת שלום הציבור כולל ארבעה מאפיינים עיקריים המשולבים זה בזה, ואלו הם:

שי
רוט 1. פעילות שגרתית יזומה – מניעת הפרת סדר והקניית תחושת ביטחון באמצעות סיורים 

 
ה ורכובים, שיטור קהילתי בשכונות, באזורי תעשיה ומסחר, בכבישים, במקומות  רגליים 

לק
א בילוי ובפארקים;

2. טיפול באירועי מוקד הקשורים להפרתו של הסדר הציבורי )סכסוכים, קטטות וכדומה(; - "יס

ה
ב

סי 3. מתן מענה לאדם במצוקה – טיפול בנעדרים, בניסיונות התאבדות ובחולי נפש, וטיפול 

ס  באירועים שבהם אדם נמצא במצוקה פיזית או נפשית;

ה
מ

ח
ק 4. טיפול באירועי סדר המוניים – משחקי ספורט, מופעי אומנות ובידור, הפגנות, התפרעויות 

וכיו"ב. רי

רל
רופ שמירת הסדר הציבורי דורשת שיתוף פעולה של המשטרה עם הרשויות השונות, בהן רשויות 

מ
ת 

הרווחה, עיריות ורשויות מקומיות, רישוי עסקים ועוד. לשיטור הקהילתי תפקיד חשוב בהתמודדות 

א
מ

עם אירועי הפרת סדר ציבורי, מכיוון שהקהילה עצמה נותנת את חלקה בטיפול באירוע ופועלת 

לצמצום הסיכוי להישנות אירועים כאלו. בטיפול בהפרות הסדר השיטור הוא מורכב ויש מקרים  ן"ו

ב
מ סדר  באירועי  המשטרה.  מטיפול  רצון  שבעי  אינם  המעורבים  הצדדים  דבר,  של  בסופו  שבהם, 

ש
ט ציבורי השוטר צריך לפעול בהתאם למצופה ממנו, תוך שמירה על טוהר המידות ותוך יצירת איזון 

ר
ת בין זכויות אדם ובין שמירה על הסדר הציבורי )גימשי, 2003(. 

 י
רש

לא

תפקיד מס' 2 - התמודדות עם פשיעה ועבריינות

על מנת להתמודד עם פשיעה ועבריינות המשטרה נדרשת לפקח על הפשיעה. המושג "פיקוח 
על הפשיעה" נשען על ההנחה כי פשיעה ועבריינות קיימים בכל חברה במידה מסוימת, וקובע 
כי מטרת מערכת אכיפת החוק היא לפקח על הפשיעה על מנת שזו תישאר ברמה סבירה, כזו 
שהחברה יכולה להכיל, ועם כמה שפחות פגיעה באיכות חייו של הציבור )"רמת פשיעה נסבלת"( 

14. )Miller & Hess, 1998(

הפיקוח על הפשיעה מתבצע על ידי אכיפת החוק, צמצום הפשיעה ומאבק בפשיעה. פעולות 
אלו נעשות בידי כלל החברה, הציבור והרשויות, אך האחריות על ביצוען מוטלת על המשטרה. 
ניכר מיכולתה להתמודד  כי התדמית הציבורית של המשטרה מושפעת באופן  חשוב להדגיש 
מאבק  היא  העיקרית  המשטרה  עבודת  הציבור  של  מבטו  מנקודת   – זה  לעניין  הפשיעה.  עם 
זמנו משקיע השוטר  ותפיסת עבריינים. זאת אף שבפועל את מרבית  בפשיעה, אכיפת החוק 
 Bayley,( בשמירת הסדר הציבורי, במתן שירות לאזרח, בשמירת שלום הציבור ובפתרון בעיותיו 

 .)1994; Walker, 1999
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לורנס שרמן ואחרים )1997(מציינים שישה עקרונות מרכזיים בפיקוח על הפשיעה מצידה של  
המשטרה, ואלו הם:

התגובתיות  הפעולות  הן  חשודים  ומעצר  חיפוש  חקירה,   – ויזומה  תגובתית  1. פעילות 
הנפוצות לאחר שמתבצעת עבירה. התגובה מגיעה מרגע שהשוטר "קלט" בחושיו את 
שהתקבל  לאחר  או  תלונה,  בעקבות  עליה  לו  שנודע  ובין  לה  עד  שהיה  בין  העבירה, 
מידע על עבירה שעתידה להתבצע. הפעילות היזומה באה לידי ביטוי במניעת פשיעה 
נעשה  המניעה  מפעולות  חלק  כי  לציין  יש  ובהרתעתם.  פוטנציאליים  עבריינים  של 

בשיתוף הרשויות והקהילה;

2. פעילות כללית – סיורים שגרתיים באזורי סיור והסברה שמבצעים שוטרים אלו פעולות 
כלליות של פיקוח על פשיעה מאחר שהן מכוונות לכלל הציבור; 

3. תגובה לתופעות פשיעה ייחודיות – טיפול משטרתי ייחודי בתופעות פשיעה ספציפיות, 
רכב,  גניבות  במשפחה,  אלימות  )כגון  הפיקודי  הדרג  והנחיות  למדיניות  בהתאם 

התפרצויות לדירה, עבירות מין, הונאה וכדומה(; 

דוגמת  פשיעה"  "מוקדי  סביב  משטרתית  פעילות   – מיוחדים  במקומות  4. התמקדות 
מועדונים, פאבים, אזורי תעשיה, מבנים ציבוריים, פארקים, בניינים נטושים המושכים 

אליהם עבריינים או פעילות עבריינית בהיקפים גדולים וכיו"ב;

5. התמקדות בעבריינים – מחקרים מראים כי קבוצת עבריינים קטנה מבצעת חלק גדול 
זו וממקד את עיקר  מהעבירות הפליליות. הפיקוח על הפשיעה מתבסס על תפיסה 
המאמץ והמשאבים לפעילות נגד עבריינים ספציפיים אלו, על מנת שהפעילות תהיה 

בעלת ההשפעה הרבה ביותר האפשרית מבחינת נפח הפשיעה;

פעילות  יותר.  שכיחים  קורבנות  סוגי  יש  מסוימות  בעבירות   – בקורבנות  6. התמקדות 
המשטרה תתמקד בצמצום יכולות הפגיעה בקבוצות הקורבנות האלה )לדוגמה: חסרי 

ישע, קשישים, ילדים וכדומה(. 

שיטור הפיקוח על הפשיעה מתבצע בידי אנשי משטרה מקצועיים המתמחים בתחומים שונים 
של אכיפת החוק, בהם בלשים, חוקרים, רכזי מודיעין, תובעים, חוקרי זירה ועוד. לצד אלה, שוטרי 
הסיור פועלים במקביל לעבודתם בשמירה על הסדר הציבורי גם בתחום הפיקוח על הפשיעה 
תצמצם  אשר  כזו  כללית",  "הרתעה  ליצור  תפקידה  זו  שיטור  פעולת  מניעה.  סיורי  באמצעות 
מוטיבציות לביצוע פעילות עבריינית בקרב כלל האוכלוסייה. יש לציין כי כאשר בתהליך השיטור 
ההרתעתי משולבים גורמים חברתיים וקהילתיים, מתווסף לשיטור גם מרכיב של מניעת פשיעה 

)ראו הרחבה להלן(. 



"
ה תפקיד מס' 3 - מניעת פשיעה

יש
וט הכלל: מניעת פשיעה עדיפה מכל הליך פלילי המערב עבריינים, קורבנות ונזקים נוספים, תהיה 

ר 
ה הצלחתו אשר תהיה. השיטור הקלאסי רואה במניעה את התפקיד המרכזי, וזו מתבצעת על 

לק ידי פעילות שיטור מרוכזת לפתרון בעיות פשיעה ספציפיות, לצד פעילות כלל-מערכתית למניעת 

א
סי

.)Gilling, 2000( פשיעה

 "
 -

ה  ,”An ounce of prevention is worth a pound of cure" הסופר והמדינאי בנג'מין פרנקלין אמר 

ב
יס החשיבות  את  ממחיש  זה  משפט  תרופה".  של  לקילוגרם  שווה  מניעה  של  "אונקיה  כלומר 

ס  והעדיפות שמייחס השיטור הקלאסי למניעת פשיעה לעומת אכיפה. 

ה
מ

ח
ק הכרה  ציפייה,  של  כ"פעולה  פשיעה  מניעת  מגדירה  לפשיעה  האמריקאית  הלאומית  המועצה 

רי  והערכה של סיכון פשיעה, וייזום פעילות כדי למנוע או לצמצם אותה".

רל
ופ  

ר ערכו מחקר הערכה של תוכניות למניעת פשיעה בארה"ב ומצאו  )1997( לורנס שרמן ועמיתיו 

מ
ת כי המשטרה היא המוקד המרכזי בתהליכים של מניעת פשיעה אך לא היחיד, מאחר שנדרשת 

 
א גם מעורבות של קהילה, בתי ספר ורשויות נוספות. עוד נמצא במחקר כי עבריין יבצע מעשה 

פשע אם יתקיימו שלושת התנאים המצטברים האלה: מוטיבציה לביצוע העבירה, יכולת לבצעה  ן"ומ

ב
מ והזדמנות להימצאות קורבן או רכוש זמין. מניעת פשיעה צריכה לנטרל או למנוע את קיומו של 

ש
ט

לפחות אחד משלושת התנאים האלה.

ר
ת י הגדיר שלושה סוגים של מניעת פשיעה, על פי שלושה סוגים שונים של אוכלוסיות   לאב )1998(

רש היעד, ואלו הם: 

לא

הפיזית  הסביבה  השפעות  הרחקת  של  הראשון  בשלב  העוסקת  מניעה   – ראשונית  מניעה 
המשפיעה  מניעה  בפעילות  עוסקת  ראשונית  מניעה  עבריינית.  פעילות  המעודדות  והחברתית 
על כלל האוכלוסייה, ומטרתה לצמצם את גורמי הסיכון לפשיעה ולקורבנות. מניעה זו עוסקת 
בנושאים כגון מעורבות הקהילה והרשויות, שיטור קהילתי ושיפור הסביבה הפיזית )למשל: תיקון 

מבנים נטושים, תאורה במקומות חשוכים, מניעת נשירה מבתי ספר ומיגון רכוש פרטי וציבורי(.

מניעה שניונית – מניעת עבריינות בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה לעבריינות או לקורבנות. מניעה 
שניונית מתמקדת באוכלוסיית יעד מוגדרת. הכוונה היא לאוכלוסיית יעד אשר הייתה מעורבת 
בפלילים או שקיים סיכון גבוה למעורבותה העתידית בפלילים, בין היתר, עקב מצב סוציו-אקונומי 
נמוך, סביבה עבריינית וכיו"ב, וכן לאוכלוסיית יעד בעלת סיכון לקורבנות, דוגמת קשישים, תיירים, 
קטינים וכו'. לצורך מניעה זו נעשה שימוש בשיטות שונות כגון טיפול בנוער עבריין, שיטור מוגבר 

בשכונות מועדות ומניעת תופעות פשיעה ספציפיות.
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מניעה שלישונית – המניעה בשלב זה מתבצעת בקרב אוכלוסייה עבריינית המעורבת בפלילים 
באופן אינטנסיבי, ומטרתה למנוע עבריינות וקורבנות חוזרת בקרב אלה המועדים להיפגע. מניעה 
שלישונית, בעיקרה, מתבצעת בידי המשטרה, והיא כוללת רכיבים דוגמת החמרת ענישה, ביקורי 
פשיעה,  מוקדי  המשמשים  במקומות  רחבות  שיטור  פעילויות  בית,  ועצורי  בחופשה  אסירים 

תפיסה והעמדה לדין של עבריינים מועדים, טיפול ביעדי אדם ומקום ועוד.

קהילה  גורמי  עם  יחד  המשטרה  מצד  רבות  פעילויות  מבוצעות  הפשיעה  מניעת  במסגרת 
מניעה התפתחותית-  והרשויות. פעילויות אלו נחלקות לשלוש הקטגוריות המרכזיות האלה: 
מניעה   – קהילתית  מניעה  ונוער;  ילדים  בקרב  סיכון  גורמי  בצמצום  בעיקר  העוסקת  מניעה 
המתמקדת בפיתוח הקהילה ובהעצמתה כך שהשיטור הקהילתי תופס בה חלק מרכזי; מניעה 

מצבית – מניעה העוסקת בצמצום ההזדמנויות המובילות את העבריין לבצע את העבירה.

תפקיד מס' 4 - מתן שירות לציבור

נוסף על שמירת הסדר הציבורי ופיקוח על הפשיעה, חלק ניכר מפעולות המשטרה עוסק ומכוון 
שעות   24 וזמינותה  הציבור  לדרישות  מענה  לתת  המשטרה  של  יכולתה  לציבור.  שירות  למתן 
בייעוד  נכללים  אינם  נושאיהן  אם  גם  לקריאות  נענית  היא  שלעתים  כך  לידי  מביאים  ביממה 

 .)Das, 1987( המשטרה

ממחקרים אשר ניתחו את עבודת השיטור עולה באופן עקבי כי חלק גדול מעבודת המשטרה, 
שהמשטרה   עיקריים  תפקידים  שמונה  מנה  )1977( גולדשטיין  לציבור.  שירות  מתן  עניינו 

ממלאת, ואלו הם:

1. מניעת התנהגויות הפוגעות בחיים וברכוש;

2. סיוע לאנשים הנמצאים בסכנה;

3. הגנה על זכויות חוקתיות;

4. פיקוח על תנועת אנשים וכלי רכב;

5. סיוע לחסרי ישע שאינם מסוגלים לעזור לעצמם, כגון חולי נפש, קשישים וילדים;

6. פתרון סכסוכים בין יחידים או קבוצות;

7. זיהוי מוקדם של בעיות העלולות להתפתח ולהסלים;

8. יצירה וקיום של תחושת ביטחון בקהילה.

גבולות מתן השירות אינם מוגדרים וחדים, מאחר שהשירות הציבורי מצידה של המשטרה נושא 
אופי מקומי, כך שתכני השירות משתנים בהתאם לצרכיה ולמאפייניה של הקהילה. 
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"
ה המשטרה משמשת כזרוע הארוכה של החוק והשלטון. תחנות המשטרה נגישות וזמינות, ועל פי 

שי
ט חוק ניתן למעשה להגיש תלונה על כל דבר. האמור יוצר בקרב הציבור ציפייה לקבלת שירותים 

ו 22

ר  . ההבחנה בין שמירת הסדר הציבורי ובין מתן שירות  מלאים לפתרון בעיותיהם )אלירם, 1996(

ה
ק אינה מוחלטת וגבולותיה מטושטשים. כך, למשל, פיזור הפגנות או נטרול חפצים חשודים נכנסים 

ל
א כוללים  בסכסוכים  וטיפול  נעדרים  איתור  בעוד  והביטחון,  הסדר  על  שמירה  של  לסיווג  בבירור 

סי
 " אלמנטים, הן של שמירה על הסדר הציבורי והן של שירות לציבור.

- 
ה

ב הגישה המקובלת היא כי כל עיסוקי המשטרה צריכים להינתן מתוך גישה שירותית, אף על פי 

יס
 ס

שיש מקרים כמו מעצר, חקירה פלילית, פיזור הפגנות וכיו"ב, שבהם מטבע הדברים תהיה פחות 

ה
מ

 human( "מוכוונות לשירות. יש הטוענים כי ניתן לסווג את המשטרה כ"סוכנות של שירותי אנוש

ח
ק

services agency(, אשר על פי הספרות )Kennedy,1983( כוללת את המרכיבים האלה: אינטגרציה 

י ר שיטתית של שירותים הניתנים לאזרחים, נגישות לכלל הציבור, מוכוונות לפתרון בעיות לקוח בזמן 

רל אמת, ביצוע תפקידי סיוע כלליים ומחויבות למתן שירות ללקוח.

רופ
מ

ת

איכות השירות הניתן לציבור תלויה בהתנהגות השוטר ובאופן תפקודו. תפיסת איכות השירות 

 
א מתעצבת, במידה רבה, כפועל יוצא של המפגש הבינאישי המתקיים בין השוטר לאזרח. השוטר 

ומ
 "ן

צריך לבטא התנהגות שירותית כלפי האזרח, גם אם האזרח עובר על החוק. התנהגות זו מאופיינת 

ב
מ בשלושה היבטים עיקריים ואלו הם: אמפתיה – ביטוי של רצון להבין את הבעיה ואת צרכיו של 

ש האזרח; תגובתיות – שירות מהיר ויעיל לפתרון הבעיה; יכולת מקצועית – נקיטת פעולות לפתרון 

רט
ת

הבעיה, פעולות אשר ייצרו תחושת ביטחון ואמון בכך שהבעיה אכן מטופלת בצורה מקצועית.

י 
רש משמעותה של "גישה שירותית כוללת" במשטרה היא שכל תפקידי המשטרה מבוצעים מתוך 

לא מוכוונות כלפי האזרח. המשימה של מתן שירות לציבור היא מרכיב חשוב בשיטור הקלאסי 
מזאת,  יתרה  עבורו.  שם  נמצאת  שהמשטרה  נתון,  רגע  בכל  להרגיש,  רוצה  שהציבור  מאחר 
ומתן  לאזרח,  השוטר  בין  הישיר  המפגש  באמצעות  רבה  במידה  מתגבשת  המשטרה  תדמית 
שירות לציבור מאפשר ליצור באופן יזום מפגשים בעלי אופי "חיובי" עם אזרחים. בהשפעה על 

 .)whitaker, 1982( אמון הציבור לשיטור הקלאסי יש ביטוי מרכזי ומשמעותי

העדר שיטור קלאסי - השלכות

אם כן מרכזיותו וחשיבותו של השיטור הקלאסי ברורות. יתר על כן, לא רק שלקיומו של השיטור 
כלומר  והרסניות.  קשות  השלכות  להעדרו  כי  מלמדת  אף  המציאות  רבים,  יתרונות  הקלאסי 

השיטור הקלאסי אינו בבחינת ”nice to have“ אלא צורך של ממש.

כהמחשה לאמור יוצגו להלן שני מקרים שבהם בשל חילוקי דעות בנושא שכר השביתו שוטרים 
את שירותי המשטרה. עקב כך לא התקיים שיטור ברחובות והסדר הציבורי הופר. שני המקרים 
התרחשו בתקופות שונות ובמדינות שונות, ואולם ההשלכות ההרסניות והפגיעות בנפש וברכוש 

היו דומות למדי. 
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עצמם  שחשו  שוטרים  כ-3,700  מנה  העירוני  המשטרה  כוח   –  1969  - קנדה  מונטריאול, 
טורונטו,  העיר  שוטרי  של  לשכרם  שכרם  את  להשוות  וביקשו  הנמוך,  שכרם  עקב  מקופחים 
שהיה גבוה יותר. לאחר שבקשתם לא נענתה, ביום ה-7 באוקטובר 1969 בשעה 08:00 התקבצו 
השוטרים ברחבת המסדרים של מטה המשטרה והכריזו על שביתה. כאשר נפוצה ברחבי העיר 
נזק  נגרם  הוצתו,  רכב  וכלי  מבנים  בעיר.  אנדרלמוסיה  החלה  שיטור  מתקיים  לא  כי  השמועה 
רב לרכוש הציבור, נעשתה פגיעה בתשתיות, חלונות ראווה נופצו והיו מקור לביזה מתמשכת. 
אזרחים הותקפו בידי פורצים והוכרז מצב חירום שבו קראו לתושבים להישאר בבתיהם ולשמור 
על רכושם. בשעות הערב הציתו נהגי המוניות מוסכים של חברות מתחרות, ובחלק מהמקרים 
נפתחה אש חיה מצד אנשים שביקשו להגן על רכושם. באזורים המסחריים שרר כאוס. חנויות, 
בשעה  העיר.  ברחבי  תנועה  לפקקי  הוביל  דרכים  תאונות  וריבוי  נשדדו  משרדים  ובנייני  בנקים 
וזו הורתה לשוטרים לשוב מיד לעבודה, אחרת  22:00 נערכה אסיפת חירום של מועצת העיר 
דיון בהקדם בנושא שכרם. בשעה 23:00 חזרו  ייערך  כי  נוסף על כך הובטח לשוטרים  ייקנסו. 

השוטרים לעבודה והסדר שב על כנו.

ויטוריה, ברזיל - 2017 – כ-50 שנה מאוחר יותר, בברזיל, מחו השוטרים בעיר ויטוריה על שכרם 
של  שביתה  על  האוסר  הברזילאי  החוק  עקב  לשבות  להם  התאפשר  לא  עבודתם.  תנאי  ועל 
שכר  כי  שהתבשרו  לאחר   ,2017 ה-2 בפברואר  ביום  זה,  חוק  לעקוף  מנת  שוטרים, אולם על 
נשות  התגייסו  הקיים,  בתקציב  גם  קיצוץ  יתבצע  ואף  הקרובות  בשנים  יעלה  לא  השוטרים 

השוטרים והקימו מחסומים בכניסה לתחנות המשטרה. 

כי  משנודע  בערים".  לסיורים  לצאת  מסוגלים  "אינם  הם  כי  טענו  בתחנות  שהיו  השוטרים 
השוטרים אינם מסיירים ברחובות, כנופיות הפשע בעיר ניצלו את ההזדמנות והחלו לבזוז חנויות, 
את  הפסיקה  הציבורית  התחבורה  באש.  רכב  וכלי  אוטובוסים  ולהעלות  אורח  עוברי  לשדוד 
פעילותה ובתי העסק נסגרו. מצב זה נמשך כעשרה ימים, שבמהלכם עלה שיעור מקרי הרצח 
והשוד ב-650%. במהלך שבוע אחד נגנבו כ-500 כלי רכב ונרצחו כ-100 אנשים ברחובות בידי 
כנופיות בריונים שפשטו על הרחובות ופרצו לחנויות ולבתים כשהם מסתובבים חמושים ברובים 
ובמאצ'טות. ההרס היה רב והכאוס שלט בעיר, והדבר הביא להתבצרות התושבים ולהפסקת 
אין  הגוברת  האינפלציה  עקב  כי  הכריזה  שהמדינה  מאחר  והחינוך.  הבריאות  הרווחה,  שירותי 
באפשרותה לשפר את תנאי השכר של השוטרים, קרא מושל המדינה לצבא הברזילאי, גייס 
כוחות אוויריים ומשוריינים כדי לסייע לחיילים המסיירים ברחובות והצבא שלט ברחובות בניסיון 

להשיב את הסדר על כנו. 

לשיטור הקלאסי, העוסק בשמירה על הסדר הציבורי ובהתמודדות  ניכר כי  מתיאור המקרים 
עם פשיעה, חשיבות גבוהה, וכי הוא הכרחי להבטחת קיום אורח חיים תקין. כאשר הוא אינו 

מתבצע כנדרש – התוצאות וההשלכות הן הרסניות. 
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"
ה מהעולם לנעשה בישראל

שי
במדינות דמוקרטיות תפקידי המשטרה מוגדרים בחוקים שעל פיהם פועלת המשטרה. באשר  רוט

ה
ק למשטרת ישראל, סעיף 3 לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א-1971 הוא העוגן החוקי 

ל
א המגדיר את ייעוד המשטרה ופעילותה, ולפיו – "משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין, 

בתפיסת עבריינים והבאתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים ובקיום הסדר הציבורי וביטחון  "סי

- 
ה

בפשיעה,  מאבק  עבירות,  מניעת  כוללים  ישראל  משטרת  תפקידי  כלומר  והרכוש".  הנפש 

ב
ס אכיפת חוק וסדר ציבורי ושמירת שלום הציבור.

י
ס 

ה ועם זאת, באופן ייחודי מאוד למדינת ישראל, אל תפקידי המשטרה המפורטים בסעיף 3 לפקודת 

מ
ח )מאי  מעלות  פיגוע  של  יוצא  פועל   ,1974 משנת   411 ממשלה  החלטת  מצטרפת  המשטרה 

רק 2

, המטילה את האחריות על ביטחון הפנים במדינה על משטרת ישראל. ברמה המעשית  י )1974

רל למשטרה "דו- יישום החלטת הממשלה הפך את משטרת ישראל  של הדברים ניתן לומר כי 

ופ 3

ר אכיפת  של  הקלאסי  השיטור  תפקיד  מלבד   , שיטור בהיבטי  כוללים,  שתפקידיה  תכליתית", 

מ
ת 

החוק, שמירה על הסדר והכוונת תנועה, גם התמודדות עם סוגיות של ביטחון לאומי בתוך תחומי 

א
מ

המדינה )שטרית וקוסובסקי, 2015(. האמור, לא רק שהוא ייחודי למשטרת ישראל, אלא שהוא גם 

ו
גוזר משמעויות נרחבות שכן תפקיד המאבק בטרור שונה באופן יסודי ומהותי ממשימות השיטור  "ן

ב
מ הקלאסי, ודאי שברמה הפרקטית. 

ש
רט כפי שהוצג במסמך לעיל, השיטור הקלאסי, ככלל, עוסק בהתמודדות עם פשיעת הרחוב וכן במתן 

שירות לאזרח. בכל הנוגע למשטרת ישראל, עם השנים נרשמו שינויים באסטרטגיות השיטור,  ית

רש
א

בין היתר, עקב שינויים שחלו בסביבה כגון גידול אוכלוסין שהשפיע על היקפי עבירות, קורבנות 

ל טכנולוגיה  חיים;  איכות  עבירות  היקפי  על  והשפעתה  האוכלוסין  בצפיפות  עלייה  ועבריינים; 
האמצעים  ועל  המתוחכמת  הפשיעה  על  והשפעותיהן  הקיברנטי,  המרחב  והתעצמות  לבישה 

המתקדמים הנדרשים לטיפול בה ועוד. 

החל משנת 2016 הונהגה במשטרת ישראל רפורמת אמו"ן, המושתתת על עקרונות השיטור 
קלאסי בעולם כפי שתוארו במסמך, על ניתוח הערכת הסביבה ותוך התאמתה לאתגרי המציאות 

הישראלי ת העכשווית.  
זו תפורט להלן מהיבטי השיטור הקלאסי שמעניינו של מסמך זה. 

בלילה שבין 21–31במאי 1974 חדרה חולייה של שלושה מחבלים מלבנון לתוך שטח  ישראל באזור זרעית. החדירה זוהתה בידי צוות 2
סיור של משמר הגבול אך לא אותרו המחבלים. כיומיים לאחר מכן, ב-51 במאי נכנסה חוליית המחבלים ליישוב מעלות ורצחה 22 

תלמידים לאחר שנשבו כבני ערובה.
להבדיל מהאחריות המודיעינית בענייני ביטחון, שאינה של המשטרה.3

25
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מתיאוריה לפרקטיקה 

משטרת ישראל החל מ-2016 – רפורמת "אמו"ן- אסטרטגיות מניעה ומיקוד ניהולי"

הארגון  מדיניות  את  משקפת   2016 משנת  החל  ישראל  במשטרת  הנוהגת  אמו"ן  רפורמת 
צורכי האזרח הנורמטיבי לפתרון בעיותיו  המבוססת על הרעיון המסדר "של משטרה מוכוונת 

בטריטוריה מוגדרת". 

מערכת המדידה - אמו"ן, המתרגמת את  כחלק מיישום התוכנית פותחה במשטרת ישראל 
המערכת  יכולות  ממגוון  הרמות.  בכל  המפקדים  בידי  יישומי  עבודה  כלי  לכדי  העולם  תפיסת 
נציין, לעניינו של מסמך זה, כי היא מספקת תמונת מצב עדכנית, דינאמית ושוטפת, המשקפת 
את ביצועיה של כל אחת מיחידות המשטרה, כולל סטאטוס ההתקדמות שלה לעומת יעדיה. 
בבסיסה מערכת גיאוגרפית מתקדמת, והיא מנטרת את עולמות השיטור כולם – פשיעה, סיור 
ומוקדים, תנועה ועמדות הציבור. כמו כן על בסיסה של המערכת פותחו פלטפורמות מחקריות 
אשר מספקות בזמן אמת מידע על כדאיות השימוש בטקטיקות שיטור בהתאם לסוג הבעיה 

ולאופי התחנה.

בבסיסה של רפורמת אמו"ן עומדים ארבעה עקרונות המזוהים כבעלי פוטנציאל לחולל שינוי, 
ואלו הם: שיטור מבוסס בעיות, שיטור מוכוון מניעה מצבית, שיטור מוכוון קהילה וחיזוק לגיטימיות 

המשטרה כמעצבת נורמת הציות לחוק. 

עיקרון מס' 1 - שיטור מבוסס בעיות

)Goldstein, 1979(, אשר חולל מהפכה   אבי מודל השיטור לפתרון בעיות הוא הרמן גולדשטיין 
– עלייה חדה בפשיעה בארצות הברית בשנות השישים של המאה  בתפיסת השיטור. ברקע 

ה-20, הפגנות ומחאות פוליטיות על רקע מלחמת וייטנאם ומהומות גזעיות, שהביאו להערכה 

כי  טען  גולדשטיין  לציבור.  איכותי  שירות  במתן  נכשלה  אשר  המשטרה,  תפקוד  של  מחודשת 
היותה  עקב  אפקטיבי,  באופן  עליה  פיקחה  ולא  הפשיעה  את  מנעה  לא  בארה"ב  המשטרה 

מרוכזת מדי בתהליכים, כשהיא מזניחה את המטרות שלשמן נוצרה.

התנהגותיות  בעיות  של  גדול  בטווח  כעיסוק  המשטרה  של  תפקידה  את  הגדיר  גולדשטיין 
וחברתיות המעסיקות את הקהילה. על כן, למעשה, המוצר הסופי של המשטרה הוא 'פתרון 

בעיה'.

מהי בעיה? – על פי גולדשטיין, בעיה היא מקבץ של אירועים חוזרים שיש ביניהם קשר ודמיון 
ולא אירוע בודד, כך שאלו משמשים מקור אמיתי לדאגה בקהילה, או שהם מעסיקים תדיר את 

המשטרה. 



"
ה בבעיות  לטפל  המשטרה  על  כבעיה,  תופעה  כל  להגדיר  ניתן  שלמעשה  מאחר  המודל,  פי  על 

שי
ט או  הבעיה  לחיסול  דרישה  כי  גולדשטיין  מציין  כן  כמן  לפתור.  הצליח  לא  גורם  שאף  חברתיות 

ו
ר  לפתרונה הסופי היא דרישה מוגזמת. ציפיית האזרח מהמשטרה היא לצמצם את היקף הבעיה 

ה
ק ולמנוע את חזרתה, וכן לצמצם פגיעות היקפיות שהבעיה גורמת להן.

ל
א

"יס מודל שיטור לפתרון בעיות צמח כאסטרטגיה משטרתית מרכזית במהלך שנות התשעים של 

 
 - המאה ה-20, במקביל לשיטור הקהילתי, כך שמאז ועד היום הצטבר ידע המצביע על מודל זה 

ה
ב כאפקטיבי בהפחתת פשיעה, אי-סדר ופחד מפשיעה. 

סי
ס 

ה Scan, Analyze, Response, Assess – S.A.R.A מודל

מ
ח

רק

ניתן  )1987(פיתחו מודל אנליטי המשמש ככלי שיטור לפתרון בעיות שבאמצעותו  אק וספלמן 

לי  לזהות ולפתור בעיות. 

ר
רופ מודל זה מגדיר תהליך של "הערכת מצב" המתבצע לפי השלבים האלה:

מ
ת 

א
מ

חוזרות  קריאות  נתוני  כגון  כלים,  במגוון  מתאפשר  הזיהוי   –  )Scanning( הבעיה  זיהוי  א':  שלב 

ו
"ן  וסקרים  שוטרים  של  ניסיון  אזרחים,  תלונות  הקריאות,  של  דומה  אופי  המקום,  מאותו  לאירוע 

ב
מ קהילתיים. המטרה העיקרית היא לבצע סקר בעיות ראשוני כדי לקבוע סדרי עדיפויות לפתרונן.

ש
רט שלב ב': ניתוח גבולות הבעיה )Analysis( – תהליך אשר נועד לזהות את הגורמים לבעיה. לשם 

י ת כך יש לאסוף מידע ונתונים נוספים על אלו הקיימים מכל מקור אפשרי, גם מחוץ למשטרה.

רש
לא שלב ג': תגובה )Response( – בשלב זה ניתן המענה המבצעי במטרה להשיג פתרון לבעיה. 

יצוין כי במונחים של עבודת משטרה, המענה לבעיית פשיעה באשר היא, הוא על פי רוב מעצר 
לגורמים  פנייה  יכלול  אפקטיבי  מענה  לעתים  האפקטיבי.  הפתרון  תמיד  זה  אין  אולם  וחקירה. 

חברתיים ולשירותים 

סוציאליים. על כן חלופה אפשרית לאכיפה היא שיתוף פעולה עם הגורמים החוץ-משטרתיים 
לפיתוח 'מניעה מצבית', כפי שיפורט בהמשך המסמך להלן.

כל אחד מאלה יכול להיחשב כפתרון בעיה: חיסול הבעיה באופן מוחלט; צמצום מספר האירועים 
היוצרים את הבעיה; צמצום חומרת הנזק הנגרם מהבעיה; שיפור הטיפול בבעיה; הוצאת הבעיה 

אל מחוץ לתחום הטיפול המשטרתי.

)Assessment( – השלב האחרון על פי המודל, המחייב  הערכת אפקטיביות הטיפול  שלב ד': 
הפקת לקחים מהטיפול או מההתערבות לפתרון הבעיה. 

27
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עיקרון מס' 2 - שיטור מוכוון 'מניעה מצבית'

התועלת  את  שוקל  העבריין  שלפיה  הרציונאלית,  הבחירה  תיאוריית  על  מבוססת  זו  גישה 
לעומת הסיכון שבמעשה העבירה בטרם יחליט על ביצוע העבירה. המניעה המצבית מיועדת 
ממעשה  התגמול  והקטנת  להיתפס  הסיכון  הגדלת  באמצעות  לפשוע  העבריין  על  להקשות 
העבירה. כלומר הדרך הטובה ביותר למניעת פשיעה היא באמצעות צמצום הזדמנויות והגדלת 
הסיכונים עבור העבריין. בבסיסה עומדת ההנחה כי עבירה מתבצעת כאשר נוצר מצב שבו 
ניתנת לעבריין הזדמנות להשיג את יעדו הפלילי, ועל כן פגיעה או צמצום הנסיבות ימנעו ממנו 
לבצע את העבירה. אם הסיכון של העבריין עולה או שהנסיבות מקשות עליו לבצע את העבירה, 
הוא עשוי לוותר עליה ולהימנע מביצועה. נקודת המוצא היא לגרום לעבריין לוותר מראש, וזה 

אפשרי כאשר פוגעים לו במוטיבציה או בהזדמנות. 

מוצב  אליו  שבכניסה  לבניין  להיכנס  רוצה  העבריין  כאשר  מצטמצמות  ההזדמנויות  למשל,  כך, 
שומר או שיש בו מצלמות אבטחה שלא ניתן לחמוק מהן. איסור הכניסה עם נשק חם או קר 
העלולות  הנסיבות  את  הם  אף  מצמצמים  ציבורי  במקום  אלכוהול  שתיית  איסור  וכן  למועדון 

להביא אדם לנקוט באלימות, וכיו"ב.

התפיסה היא, כי גם אם לא ניתן למנוע את העבירה לחלוטין, יש לעשות ככל האפשר על מנת 
 .)Cornish, 1994( להקשות על קיומה ולמזער את הסיכוי להתרחשותה

מכיוון ששאיפתה של המניעה המצבית היא התמקדות בנסיבות ולא ישירות בעבריין או בקורבן, 
שמעוניינים  עבירה  בכל  תתמקד  זו  תפיסה  פי  על  פשיעה  למניעת  האפקטיבית  שהדרך  הרי 

למנוע, והמטרה היא לגרום לעבריין לוותר מראש על ביצועה. 

גישה זו נוסתה לראשונה ביחידת המחקר של משרד הפנים הבריטי בשנות השמונים של המאה 
ה-20, בהקשר לבחינת תוצאות טיפול של תוכנית שיקום בקרב עבריינים. הממצאים הראו, כי 
 Clarke,( באמצעות הפחתת ההזדמנויות לעבור עבירות עולים הסיכויים להפחתת פשיעה

.)1995

טכניקות של 'מניעה מצבית

25 טכניקות, על פי חמש קטגוריות, אשר  )Cornish & Clarke, 2003(מפרטים  קורניש וקלארק 
נמצאו כיעילות במניעה מצבית, כדלקמן: 

  ”Increase the effort”– קטגוריה מס' 1 – הגברת מאמץ העבריין

•מיגון מטרות נגד עבריינות: כספת, קודי גישה, שמירה ואבטחה; •

וכדומה; זיהוי  תגי  כניסה,  בקודי  שימוש  באמצעות  למבנים  כניסות  על  •פיקו ח  •
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"
ה •פיקוח על יציאות ממבנים באמצעות שימוש בזמזמים הצמודים למוצרים או במצלמות,  •

יש
רוט

וכן באזעקות הפועלות באמצעות חיישני חום או תנועה;

 
ה

לק
א •שיבוש תוכניות של עבריינים באמצעות מחסומי פתע ובדיקות אקראיות של כלי רכב  •

ואנשים חשודים; "סי

- 
ה

ב מחשבים  שנגנבו,  טלפונים  נטרול  כגון  גנובים  באמצעים  השימוש  על  קושי  •הערמת  •

יס
ס .GPS ניידים וציוד נוסף המכיל רכיבי

 
ה

מ
ח

קטגוריה מס' 2 – הגדלת סיכון העבריין להיתפס – ”Increase the risk“  ירק

רל
ופ •הימנעות מהליכה לבד בלילה במקומות מועדים וכן השארת סימני נוכחות בבתים; •

ר
מ

•שיפור התאורה ברחובות ובפארקים; ת •

א
ן "ומ •הפחתת אנונימיות, חובת הזדהות בכניסה למקומות וכן שימוש בתגי זיהוי; •

ב
מ

ש •עידוד גילוי ערנות בקרב אנשים, מתן תעודות הערכה או תגמול אחר על איתור חשוד; •

רט
•התקנת אמצעים לשעת מצוקה דוגמת חיישנים ולחצנים במקומות גלויים וידועים, כך  ית •

רש שניתן להשתמש בהם בעת הצורך.

לא

 “Reduce the rewards” – קטגוריה מס' 3 – הפחתת גמול העבריין

•הסתרת מטרות העלולות למשוך עבריינות, הימנעות ממצב של "פרצה קוראת לגנב"; •

•סילוק מטרות המושכות עבריינות ושלא ניתן להסתירן; •

•סימון רכוש באופן כזה שלאחר הגניבה יהיה ניתן לזהותו בקלות; •

•הכבדת תנאי הרישוי לעסקים המושכים אליהם עבריינות; •

•מניעת הנאה ממעשי העבירה, לדוגמה: חובת מחיקה מיידית של ציורי גרפיטי. •

“Reduce provocation” – קטגוריה מס' 4 – הפחתת גירויים לעבריינות

•שימוש באמצעים חוצצים בין צדדים המועדים לפורענות, כגון גדרות בין קבוצות אוהדים  •
במגרשי כדורגל;

•הפחתת  מרמור ותסכול בקרב הציבור על ידי מתן שירות אדיב ומנומס המונע אלימות; •
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•שימוש באמצעים המונעים עלבון ופגיעה ברגשות על ידי קביעת כללי התנהגות ואיסור  •
אמירות או קריאות פוגעניות העלולות להביא להתפרצות של אלימות;

•מניעת השפעה חברתית שלילית כגון שבירת מנהיגות שלילית בבתי-ספר או באזורי  •
מגורים שבהם היא קיימת;

דרכי  את  המאזכר  פרסום  או  ראיונות  ידי  על  לעבריינים  במה  מהענקת  •הימנעות  •
פעילותם.

 "Remove excuses" – קטגוריה מס' 5 – סילוק סיבות לעבריינות

•הגדרת כללי התנהגות והגדרת מושגים הנחשבים לעבירה, כמו עבירת הטרדה מינית; 	

•הצבת שילוט המתרה מפני פעילות אסורה כגון עישון, הדלקת אש, הסגת גבול, חנית  	
רכב בחניה פרטית ועוד;

•הגברת המודעות לעבירה על החוק, למשל הצבת שלטים אלקטרוניים בולטים המורים  	
על מהירות הנסיעה;

התומכים  שלטים  הצבת  באמצעות  למשל  החוק,  על  שמירה  של  התנהגות  •עידוד  	
בשמירה על סביבה נקייה, הצבת פחי אשפה במקומות ציבוריים וכיו"ב;

•פיקוח על שימוש באלכוהול וכן מניעת צריכת סמים באמצעות שימוש בערכות בדיקה  	
למיניהן לנוהגים או לאלה הנדרשים לערוך בדיקות שגרתיות;

•ועוד ועוד. 	

למשל  מצבית'.  'מניעה  של  בטכניקות  בשימוש  אפקטיביות  קיימת  כי  הראו  שבוצעו  מחקרים 
יש  בהונג-קונג  התחתית  שברכבת  לכך  הסיבות  נבחנו   )1991( וגליהר  גיילורד  של  במחקרם 
שיעורי פשיעה נמוכים יחסית לערים אחרות בעולם. את רוב הנימוקים שהציעו החוקרים ניתן 

לסווג כמניעה מצבית. 

לדוגמה: נמצא, כי בשלב התכנון של הקמת הרכבת השתתפו קציני משטרה כיועצים, ובעצתם 
ומראות  מצלמות  הותקנו  וכן  לקורבנות,  לארוב  או  פשע  לבצע  ניתן  שבהם  ה"כוכים"  צומצמו 

באזורים שבהם הנוכחות דלה. 

נוסף על כך בכל קרון הותקנה מערכת תקשורת עם הקטר כך שאם מתרחש פשע – נהג הקטר 
יכול לעצור את הרכבת ולנעול את הדלתות עד לבואה של המשטרה. ועוד זאת – בתכנון הרכבת 
אמצעי  או  סמים  בהם  להסתיר  שניתן  וארוניות  ציבוריים  שירותים  של  מרובה  מבנייה  נמנעו 

במרכזי הערים   )2004( ופרינגטון  וולש  נוסף שעשו  )Gaylord & Galliher, 1991(. מחקר  לחימה 
בבריטניה הראה כי כאשר שופרה התאורה ברחוב והותקנו מצלמות – פחת שיעור הפשיעה, 

בעיקר בתחום עבירות הרכוש.
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שימוש בתסריטים

המניעה המצבית עושה שימוש ב"תסריטים" )Scripts(. כלומר, כאשר רוצים למנוע עבירה מסוימת 
בונים את תהליך התכנון והביצוע של העבריין, ובמקביל לכך משרטטים תהליך הבנוי על שימוש 

בטכניקות המתאימות לכל שלב בתסריט כדי להקשות על העבריין לבצע את העבירה. 

לצורך גיבוש תסריטי העבירה נעזרים בראיונות עם אסירים, בפרוטוקולים של בתי משפט, במידע 
התסריט  בבניית  לסייע  שעשוי  מידע  לדלות  היא  המטרה  חקירה.  תיקי  של  ובניתוח  מודיעיני 

 .)Cornish,  1994( הרלוונטי לעבירה שרוצים למנוע

להלן דוגמה לתסריט של הקמת רעש ברחוב: 

מניעה מצבית תסריט

הכנה: בחירת המקום ורכישת אלכוהול.
הכנה: מציאת חלופות לשעות הפנאי כגון מועדוני נוער 

וחוגים; 
הגבלות ואכיפה של מכירת אלכוהול לקטינים ושתייה 

במקום ציבורי.

הגעה לזירה: שילוט האוסר על הקמת רעש והיזק הגעה לזירה: כניסה לשטח.
לרכוש; 

סיורים של בלשי נוער, פיקוח עירוני וסיירות הורים.

ביצוע העבירה: גרימת רעש, צעקות 
ביצוע העבירה: תיחום באמצעות גדרות במקומות וגרימת נזק.

מועדים; 
הפעלת ממטרות בשעות הלילה.

הימלטות מהזירה: עזיבת המקום טרם 
הימלטות מהזירה: התקנת שערים וגדרות סביב הגעת המשטרה.

הפארקים שאינם מאפשרים הימלטות מהירה.

השלמת העבירה: התרברבות ברשתות 
השלמת העבירה: פרסומים של פעילויות פנאי והוקרת חברתיות וקבלת תשומת לב.

משתתפים; איתור מקומות פוטנציאליים דרך הרשתות 
החברתיות.

עיקרון מס' 3 - שיטור מוכוון קהילה

בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20 התפתח מודל השיטור הקהילתי, אשר הפך עם השנים 
לאסטרטגיית שיטור המיושמת בעולם בצורה שיטתית עד היום. 
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מרכזיים  מובנים  בשני  ובחברה  בקהילה  המשטרה  עבודת  את  ממקד  הקהילתי  השיטור 
אלה: 

1.   המשטרה קיימת כדי לשמור על ביטחונו של האדם ועל איכות חייו;

2.   הקהילה היא משאב מרכזי במניעת עבריינות ובמאבק אפקטיבי בפשיעה.

שקולניק וביילי )1986(טוענים כי קיימים ארבעה מאפיינים עיקריים בתוכניות השיטור הקהילתי 
המופעלות במשטרות בעולם, כדלקמן:

תוכניות  באמצעות  פשיעה  של  יזומה  מניעה  וכן  ועבריינות  פשיעה  עם  •התמודדות  •
משותפות למשטרה ולקהילה; 

•ביזור ושיטוח רמת הפיקוד ומתן סמכויות רחבות יותר לשוטרי השטח המבצעים הלכה  •
למעשה את פעילות השיטור;

בתוך  שיטור  של  קטנות  יחידות  והקמת  יזום  שיטור  של  חדשה  אוריינטציה  •הקניית  •
השכונות;

על  בדגש  המשטרה,  לעבודת  הקשורים  בנושאים  פעילה  למעורבות  הציבור  •הנעת  •
התמודדות עם פשיעה ושמירה על הסדר הציבורי.

בהתאם  משתנים  ואלו  מהותו,  את  היוצרים  רבים  מרכיבים  כולל  כן,  אם  הקהילתי,  השיטור 
אין  שבלעדיו  ביותר,  היסודי  המאפיין  כך  משום  הקהילה.  לצורכי  ובהתאם  המקום  למאפייני 

השיטור הקהילתי יכול להתקיים, הוא שיטור מוכוון קהילה. 

לשיטור מוכוון קהילה ארבעה היבטים מרכזיים, כמפורט להלן:

בעבודת  מרכזי  מרכיב  הקהילה  היות  של  ובהבנה  בידע  צורך  קיים   – קהילתית  מודעות   .1
במידה  נמצאות,  ויעיל  אפקטיבי  שיטור  לביצוע  הנדרשות  והיכולות  העוצמות  המשטרה. 
פיל,  רוברט  הבריטי  השר  של  אמרתו  את  לבטא  צריכה  זו  מודעות  הקהילה.  בקרב  רבה, 
ממייסדי השיטור המודרני – "המשטרה בקהילה והקהילה במשטרה". על שירותי המשטרה 
להיות רלוונטיים לקהילה הספציפית שהשירות ניתן לה, ולהתייחס ישירות לצורכי הציבור 
הנוגעים  נתונים  איסוף  הקהילה,  עם  משותפת  באמצעות עבודה  להשיג  ניתן  זאת  בה. 

לצורכי הקהילה וקבלת היזון חוזר מהקהילה )אלירם, 1996(.

2. הנעת משאבים קהילתיים – שיטור מכוון קהילה מצליח להניע משאבים קהילתיים, קיימים 
ופוטנציאליים, לצורך מאבק בפשיעה ושמירה על הסדר הציבורי. על מנת להניע משאבים 
לעבודת  הנדרש  הציבורי  האמון  את  ליצור  כדי  ציבורית.  ותמיכה  לגיטימציה  נדרשת  אלה 
משטרה אפקטיבית בהיבט זה יש ליצור שותפויות עם ארגונים ועם יחידים בקהילה. לצורך 
בניית יחסי האמון קיימת חשיבות לשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ולקיומו של קשר 

פורה ומפרה בין מפקד התחנה ובין ראש העיר או הרשות המקומית )גמשי, 2003(.
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"
ה 3. חיזוק הקהילה והעצמתה – קהילה חזקה מונעת פשיעה ועבריינות, שהן תוצאה של העדר 

שי
ט חיי חברה. ביסודו של היבט זה קיימת ההנחה כי פשיעה מתרחשת בקונטקסט חברתי או פיזי 

מסוים, וכי הדרך האפקטיבית ביותר למנוע פשיעה ועבריינות היא לגרום לקריסת הגורמים  רו

ה
ק 1998(. המשטרה צריכה לחסום את  )וייסבורד,  היוצרים עבריינות והמייצבים את הפשיעה 

ל
א "צינור החמצן" המזין את הפשיעה והמפרה את הקרקע שעליה מתפתחת עבריינות, והדרך 

סי
 " הנכונה לכך היא באמצעות חיזוק הקהילה והעצמתה.

 -
ה

ב ברמת  מאופיינת  שכונה  או  קהילה  כל   – פורמאלי  בלתי  ופיקוח  קהילתיות  4. רמת 

יס
 ס

מנגנוני  היוצרת  חברתית  מסולידאריות  נובעת  גבוהה  קהילתיות  רמת  שונה.  קהילתיות 

ה
מ

קהילתיות  רמת   – ומנגד  פשיעה.  התפתחות  מונעים  ואלו  בקהילה,  חברתיים  פיקוח 

ח
ק

סולידאריות  בהעדר  אכפתיות,  חוסר  בתחושת  התושבים,  בין  בניכור  תתאפיין  נמוכה 

ועבריינות  יר נטייה להתפתחות פשיעה  כזו תהיה  חברתיים. בקהילה  ובהעדר אמצעי פיקוח 

רל פורמאליים  הבלתי  הפיקוח  אמצעי  להגברת  לפעול  המשטרה  על   .)Mckay, 1967(

רופ וכיו"ב(.  בקהילה  ופעילים  דת  אנשי  ועד,  אנשי  מעורבות  הורים,  )סיירת  בקהילה  

מ
ת 

א
ומ

"ן 

עיקרון מס' 4 - חיזוק לגיטימיות המשטרה כמעצבת נורמת ציות לחוק 

ב
מ

ש לעניינו של עיקרון זה, לגיטימיות, לפי טיילר )2009(, היא "תחושת האחריות והחובה לפעול על 

רט פי החוק, לקבל את החלטות רשויות החוק, לשתף פעולה עמן ולסייע להן בעבודתן". 

ת י
רש הגדרה זו באה לידי ביטוי בארגון מערכת אכיפת החוק באמצעות שלושת אלה: מחויבות לציית 

לא זה  )ובכלל  ברשויות  וביטחון  אמון  שוטר(;  להוראת  ציות  זה  )ובכלל  הרשויות  ולהחלטות  לחוק 
תחושת אמון של האזרח במשטרה ובשוטרים(; רגשות כלפי הרשות )עד כמה יחסו של האזרח 
 Jonathan-Zamir( )כלפי המשטרה הוא שלילי או חיובי, ועד כמה הוא חש סימפתיה כלפי הארגון

.)& Weisburd, 2013

מחקרים אשר בחנו אמפירית את השפעת לגיטימיות הציות לחוק מראים כי קיים קשר חיובי 
וחזק בין עמדות אזרחים באשר ללגיטימיות המשטרה ובין נכונותם לציית לחוק ולשתף פעולה 
 Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 1990; 2006; Tyler & Fagan, 2008; Tyler & Huo,( עם המשטרה
היה  גבוהה,  הייתה  הציבור  בקרב  הלגיטימיות  מידת  כאשר  כי  המחקרים,  מראים  עוד   .)2002

אפשר לראות את אלו: 

שליליות;  אף  ולעתים  רצויות  לא  שהיו  באינטראקציות  גם  השוטר  החלטת  את  קיבל  האזרח 
נכונות מצד האזרח לדווח על קורבנות; הציבור  והארוך; הייתה  ציות לחוק הושג בטווח הקצר 
ראה לנכון לספק מידע למשטרה; האזרחים הביעו רצון לשיתוף פעולה עם יוזמות של משטרה 

 .)Jonathan-Zamir & Weisburd, 2013; Jonathan-Zamir & Harpaz , 2014( וקהילה
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אם כן, מאחר שלגיטימיות היא אמצעי יעיל לציות לחוק, כיצד על המשטרה לפעול כדי להגביר 
הלגיטימיות  מידת  להעלאת  דרכים  שתי  יש  ככלל,  הציבור?  בקרב  הלגיטימיות  תפיסת  את 

בקרב הציבור, ואלו הן: 

בפשיעה  במאבק  ויעילה  מרתיעה  היא  כמה  עד  כלומר  בפועל,  המשטרה  ביצועי   – האחת 
הציבור  ייטה  עולה,  והאפקטיביות  יותר  טובים  הביצועים  כאשר  הציבורי.  הסדר  על  ובשמירה 
זו מבוססת על הגישה התועלתנית שלפיה אנשים  לתפוס את המשטרה כלגיטימית. תפיסה 
יש  יותר  טובים  המשטרה  ביצועי  שכאשר  כך  עבורם,  הכדאיות  לפי  לחוק  לציית  אם  שוקלים 
 Jonathan-Zamir &( הרתעה גדולה יותר, משתלם פחות לעבור על החוק ומידת הלגיטימיות עולה

.)Weisburd, 2013

תפקידיה  את  מבצעת  המשטרה  כאשר   .)"Procedural Justice"( ההליכים  הוגנות   – השנייה 
אינו  האמור  שיישום  הוא  בכך  היתרון  המשטרה כלגיטימית.  את  הציבור  יתפוס  הוגנת,  בצורה 
ומה הופך  כן מהי הוגנות ההליכים  נוספים. אם  ובאמצעים  כרוך בצורך להשתמש במשאבים 

הליך להוגן?

 – השתתפות  הציבור:  בעיני  להוגן  ההליך  את  הופכים  אשר  מרכזיים  מאפיינים  ארבעה  להלן 
ידי כך שיבהיר את  יותר מהליך אם תינתן לו ההזדמנות לקחת בו חלק על  יהיה מרוצה  אדם 
עמדתו לשוטר העומד מולו. אין חובה שעמדתו תתקבל, אך עצם העובדה שניתנה לו ההזדמנות 
יש  לשוטר  האזרח  בין  כאשר   – כבוד  בעיניו;  להוגן  ההליך  את  שהופכת  זו  היא  להתבטא 
אינטראקציה, אפילו היא שלילית, האזרח מצפה שאף על פי שפעל בניגוד לחוק יתייחסו אליו 
בכבוד ובנימוס, תוך שמירה על זכויותיו; אמון במניעי מקבלי ההחלטות – כאשר האזרחים רואים 
את המשטרה כארגון שמניעיו הם רווחת הציבור, דאגה לצרכיו והתחשבות בדרישותיו, הם שמים 
מבטחם במשטרה שתקבל את החלטותיה מתוך דאגה לציבור; אי-משוא פנים –מרכיב נוסף 

במידת הלגיטימיות, שכוונתו ניטראליות בהליך כלפי האזרח.

האמור מתרחש כאשר הציבור רואה כי החלטות המשטרה מבוססות על מדדים אובייקטיביים 
וכי אין הטיה בין אדם אחד למשנהו. היות ועל פי רוב אין לאזרח היכולת לדעת אם נהגו עמו בדרך 

ראויה, הוא מצפה שההליך יהיה הוגן וניטראלי )הרפז, 2012(.

מידת  על  ההליכים  הוגנות  ושל  המשטרה  ביצועי  של  ההשפעה  את  בחנו  אשר  מחקרים 
הלגיטימיות של המשטרה בעיני הציבור הגיעו לממצאים האלה: 

כלגיטימית  המשטרה  תפיסת  על  כמשפיעות  נמצאו  ואכן  רלוונטיות  הדרכים  •שתי  •
בעיני הציבור. כך, ככל שביצועי המשטרה עלו וההליכים היו הוגנים יותר, עלתה מידת 

הלגיטימיות של המשטרה.

•בהשוואה בין שתי הדרכים, הוגנות ההליכים נמצאה משפיעה יותר על מידת הלגיטימיות  •
של המשטרה בציבור מביצועי המשטרה.

•בבחינת המשתנים השונים, נמצא המשתנה של הוגנות ההליכים כמנבא החזק ביותר  •
.)Jonathan-Zamir & Harpaz , 2014 ( של תפיסת המשטרה כלגיטימית
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"
ה אם כן על מנת להגיע לתוצאות רצויות של ציות לחוק בציבור, וכתוצר לוואי שלו – להגברת הדיווח 

שי
ט יש   – ומשטרה  קהילה  של  משותפות  יוזמות  עם  פעולה  שיתוף  וכן  מידע  מסירת  עבירות,  על 

ו
ר  להגביר את תפיסת הלגיטימיות של המשטרה בציבור. 

ה
לק

א עידוד הלגיטימיות יושג על ידי ביצועי המשטרה בפועל, כלומר יעילות, נוכחות והרתעה, במקביל 

"סי לקבלת החלטות, וכן על ידי נקיטת דרכי פעולה בהתאם למודל הוגנות ההליכים, על מרכיביו 

 
 - – שיתוף האזרח, שקיפות ונימוס כלפי האזרח והעלאת מידת אמון האזרח במניעי המשטרה. 

ה
ב

סי הוגנות ההליכים היא הגורם שנמצא בעל ההשפעה החזקה ביותר על מידת הלגיטימיות 

ס 
ה של המשטרה בעיני הציבור. על ידי הגברת אמון הציבור במשטרה והעלאת מידת הלגיטימיות 

מ
ח שלה, תעלה מידת הציות לחוק במסגרת מערכת היחסים בין המשטרה לציבור.

רלי רק
רופ

מ סיכום 

 ת
א

מ על  נוסף  פעולה,  כיווני  משלושה  אחד  הוא  זה,  מסמך  של  עיקרו  אמו"ן,   - הקלאסי  השיטור 

ו
"ן  ה"שיטור הגבוה" וה"שיטור החכם", המשלימים זה את זה ומתנהלים במקביל. זאת כחלק משיטת 

ב
מ שיטור מודרנית ויוזמת המתאימה את יעדי המשטרה ופעילותה לצרכים הייחודיים ולבעיות של 

ש
ט קהילות ומגזרים שונים בחברה, והמובלת בידי משטרת ישראל החל מראשית שנת 2016.

ר
י ת

ש

במבט היסטורי, שיטור, ככלל, נועד לספק את הצורך הבסיסי לביטחון האדם ורכושו, וקיים עוד 

ר
א מתקופות קדומות. יישום רעיון השיטור החל כבלתי פורמאלי בקרב קהילות קטנות שאורח חייהן 

ל התנהל באמצעות סדרי שלטון פנימיים. במהלך השנים חלו בו תמורות עד אשר הפך מבלתי 
פורמאלי לשיטור פורמאלי הכרוך בפעולות מאורגנות וממוסדות מצידה של המשטרה, הפועלת 

מתוקף סמכות שניתנה לה. 

 low(  "ו"שיטור נמוך )High policing( בעולם האקדמי נטבעו המונחים הבסיסיים "שיטור גבוה" 
policing( בידי ברודר )1983(. בשונה מהשיטור הגבוה ובמקביל לו, "השיטור הנמוך" הוא השיטור 
על  הציבור.  לצורכי  בהתאמה  ועבריינות  פשיעה  עם  להתמודד  שמטרתו  המסורתי,  הקלאסי 
השיטור הקלאסי להתבצע בשקיפות, תוך הפעלת גישה שירותית ומוכוונת קהילה, התמקדות 
במניעת פשיעה ושיתוף פעולה עם גורמים פורמאליים ובלתי פורמאליים בקהילה. תפקיד מרכזי 

וחשוב בשיטור הקלאסי מיוחס למתן שירות לציבור במגוון רחב של נושאים.

של  הקמתו  עם  ה-19  במאה  ובארה"ב  באנגליה  החל  הנוכחית  בתצורתו  הקלאסי  השיטור 
השיטור המודרני. במטרות שהוגדרו לו היו אלה – מניעת פשיעה והפרת הסדר הציבורי, השגת 
וממוסד. מרכיבים מרכזיים  והקמת מערך סיור שיטתי  לגיטימיות מצד הציבור כלפי המשטרה 
אלה, אשר פותחו במסגרת השיטור הקלאסי, משמשים עד היום מרכיבים חשובים של השיטור 

באירופה ובמדינות אחרות בעולם, בהן גם ישראל. 

איכות  ועל  זכויותיו  על  האדם,  על  הגנה  של  בערכים  מכירה  החברה  שבה  דמוקרטית  בחברה 
נגזרים  זו  תפיסה  מתוך  אלה.  ערכים  ליישום  לשמש  צריכים  ותפקידיה  המשטרה  תכלית  חייו, 
הם  כיום,  גם  כך  דרכו,  מראשית  הקלאסי  השיטור  לעקרונות  בדומה  אשר  המשטרה,  תפקידי 



36

אלו – שמירה על הסדר הציבורי, התמודדות עם פשיעה ועבריינות, מניעת פשיעה ומתן שירות 
לציבור.

החל משנת 2016 הונהגה במשטרת ישראל רפורמת אמו"ן, המושתתת על עקרונות השיטור 
לאתגרי  התאמתה  ותוך  הסביבה  הערכת  ניתוח  על  במסמך,  שתוארו  כפי  בעולם  הקלאסי 
המציאות הישראלית העכשווית. תוכנית אמו"ן משקפת את מדיניות הארגון הנוכחית המבוססת 
בטריטוריה  בעיותיו  לפתרון  הנורמטיבי  האזרח  צורכי  מוכוונת  "משטרה  של  הרעיון  על 
מוגדרת". כחלק מיישום התוכנית במשטרת ישראל אף פותחה מערכת מדידה – אמו"ן, אשר 

מתרגמת את תפיסת העולם המדוברת לכדי כלי עבודה יישומי. 

בבסיסה של רפורמת אמו"ן עומדים ארבעה עקרונות המזוהים כבעלי פוטנציאל לחולל שינוי 
וחיזוק  שיטור מבוסס בעיות, שיטור מוכוון מניעה מצבית, שיטור מוכוון קהילה  ואלו הם: 
לגיטימיות המשטרה כמעצבת נורמת הציות לחוק. השיטור הקלאסי שם את כובד המשקל 
על תחנות המשטרה מאחר שהתחנה היא "לבנת היסוד" הנמצאת בחזית השירות כלפי האזרח, 

והיא מייצגת בעיקר את השיטור המחובר לשטח. 

השיטור הקלאסי – אמו"ן ממקד את עבודת המשטרה למתן שירות לאזרח בתחומים המטרידים 
אותו בסביבתו והפוגעים באיכות חייו, ומדגיש את המעבר משיטור מגיב לשיטור יוזם תוך שימוש 
יזומים של מניעה מצבית ותפיסת שיטור המוכוון לפתרון בעיות. השימוש בכלים אלה  בכלים 
מתבצע תוך מוכוונות לקהילה בהתאם לצרכיה ותוך מאמץ לחיזוק הלגיטימיות של המשטרה 

בעיני הציבור.

מתעדכנת  ובמחקר,  במדידה  מגובה  בקצה,  לשוטר  עד  מהפיקוד  ומעמיקה  הולכת  זו  תפיסה 
ונושמת, ונראה כי תוצאותיה מתחילות להיראות בזירות השונות – בתוצאות העסקיות, באמון 

הציבור ובאהדה התקשורתית.
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 "שיטור גבוה"
הבסיס המחקרי לרפורמת אמו"ן במשטרת ישראל

סנ"צ מיה זיסו1

כללי

רפורמת האמו"ן במשטרת ישראל שואבת את עקרונותיה מהפרקטיקה והמחקר של השיטור 
זה  את  זה  המשלימים  מרכזיים  פעולה  כיווני  שלושה  על  ומושחתת  ובעולם  בארץ  המודרני 

כמפורט להלן:

2
פעילות 1  -  ]Low Policing[ "הנמוך"  השיטור   - האקדמי  בשמו  או  הקלאסי",  •"השיטור  •

מוכוונת האזרח הנורמטיבי, מבוססת פתרון בעיות ומניעה מצבית, מתן מענה מדויק וממוקד 
לאוכלוסיה וטריטוריה, תוך שינוי מרכז הכובד, משיטור מגיב לשיטור מונע ויוזם, על בסיס 
הרציונל, כי ככל שפעילות המניעה כפתרון לבעיות תמוקד, אזי השפעתה תתרחב והצורך 

בפעילות תגובה, יצטמצם. 

תחנת המשטרה היא חזית של השיטור הקלאסי והשירות מול האזרח.

מודיעין,  מוכוון  שיטור  עיקרו   - הקלאסי  לשיטור  במקביל  המתנהל    - הגבוה"  •"השיטור  •
לפשיעה,  בהקשר  לאומי".  "ביטחון  ככלל,  שעניינם,  מאקרו  נושאי  מול  אל  ויעדים  תופעות 
מתייחס בעיקר לתופעות פשיעה משמעותיות, בעלות פוטנציאל פגיעה  בחוסן הלאומי של 

המדינה. 

ראוי להדגיש, כי שיטור מוכוון מודיעין ויעדים מופעל גם במסגרת השיטור הקלאסי, ומתייחס 
לפשיעה העבריינית לשמה ]להבדיל מהטיפול באזרח הנורמטיבי[, מתוך ההנחה, כי הפשיעה, 
ברובה, אינה אקראית ועל כן מתמקד בזיהוי מוקדם של עבריינים רצידיוויסטים ומוקדי פשיעה, 

במטרה להשפיע על שיעורי הפשיעה, על הביטחון האישי ועל אמון הציבור במשטרה. 

בקיום השיטור הגבוה לצד השיטור הקלאסי טמונה האמירה הארגונית, כי השיטור הקלאסי, 
השם את כובד המשקל על תחנות המשטרה ועל עבירות איכות החיים בעיקר, לא "בא על 
חשבון" המאבק בפשיעה ו/או בתופעות פשיעה חמורות, אלא מתקיים לצידו, כשהשינוי הוא 
בהגדלת נתח חלוקת הקשב והמשאבים לצרכי שיטור קלאסיים, כמענה לבעיות המטרידות 

את תושבי המדינה בשגרת יומם.
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רמ"ד מחקר ומדיניות אגף התכנון והארגון שטרת ישראל. B.A. בשפה וספרות ערבית וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית, 1   
האוניברסיטה העברית. M.A. בקרמינולוגיה האוניברסיטה העברית. 

להרחבה - ראה מאמר אג"ת/אסטרטגיה - מדור מחקר ומדיניות, "השיטור הקלאסי - הבסיס המחקרי לרפורמת אמו"ן 2  
במשטרת ישראל. 
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•השיטור החכם" - את השיטור הקלאסי והשיטור הגבוה חוצה רוחבית "השיטור החכם",  •
תפישה שעניינה הטמעה אינטליגנטית של חידושים בטכנולוגיה, לצד אסטרטגיות השיטור 
ולהטמעה של  יותר, השיטור החכם מכוון לפיתוח, לרכש  והדווקני  הננקטות. במובנו הצר 
המאבק  יכולת  את  לשפר  המשטרה,  אפקטיביות  את  לשפר  במטרה  שיטור  טכנולוגיות 

בפשיעה ולהגביר את תחושת הביטחון של האזרחים.  

מסמך זה יתמקד בשיטור ה"גבוה". 

שיטור "גבוה" - מקורות ושורשים       

לשימוש  התייחס  המקורית,  שבמשמעותו  שנים,  מאות  מזה  הקיים  מונח  הוא  גבוה  שיטור 
. עפ"י מרקס, היסטורית, 2 ]2014 במודיעין פוליטי במטרה לשמר את כוחו של השליט ]מרקס, 

הפוליטי  הכח  במוקד  השארתו  ולהבטיח  הקיים  השלטון  את  לשרת  נועד  הגבוה  השיטור 
והחברתי, כשמושגים כמשטרה, פוליטיקה ומדיניות נקשרו זה בזה, וארגוני משטרה היו קשורים 
ישירות לראש המדינה במטרה לשמור על  כוחו של הריבון, או על כוחה של המפלגה הפוליטית 

השלטת.
ברוח זו, במאה ה-15, שליטת הכנסיה הושתתה על העין הפקוחה ועל 'זעם האל' כלפי מפרי 
זו התמקד בחיפוש כופרים, שדים ומכשפות, כמו גם בשיטור  דרכה. השיטור הגבוה בתקופה 

שוטף בכל הנוגע לתודעה הדתית, הפולחנית ולכללים הדתיים. 
 

עם היחלשות האורתודוקסיה הדתית נחלש בהדרגה גם המעקב הדתי והמדינה השתלטה על 
)כגון לידה  נושאים שהיו קודם בשליטת הכנסיה, כשמירת רשומות מסורתיות על האוכלוסיה 

ומוות( וכן נתונים נוספים, מסמכי זהות ותיקים. 

במאות ה-16 וה-17, עם הופעתה של מדינת הלאום וצמיחתם של חששות חדשים בהיבט של 
נאמנות פוליטית, כמו גם דרישות חברתיות מצד הציבור לזכויות אזרחיות דמוקרטיות, עלה צורך 
חדש של מעקב פוליטי. החיפוש אחר מתנגדי המשטר הפוליטי תועדף על פני החיפוש אחר 

מתנגדים דתיים. 

המידע  איסוף  יכולת  והתגברה  הריבון,  על  להגן  שמטרתו  המלך  משמר  התפתח  זו  בתקופה 
והשימוש בו. כדוגמא, בתקופתו של המלך הצרפתי לואי ה-14 ]1643-1715[, שמירת המשטר 
צבאיים  שוטרים  של  כוח  באמצעות  נעשו  בצבא,  החוק  ואכיפת  הציבורי  הסדר  המלוכני, 

]"מרשלים"[, אשר שימשו כשומרי המלך. 

2Marx, Gary T., “High Policing”, Encyclopedia of Criminilogy and Criminal Justice, pp. 2062-2074, 2014.



עפ"י מרקס, "המשטרה הגבוהה", היינו, סוכני המלך הישירים, אשר כאמור, הקדישו תשומת לב 
בין  היו  יריבים,  ואריסטוקרטים  מיוחדת בעיקר לאיומים על שלטון המלך מצד אליטות אחרות 
סוכנויות המודיעין המודרניות הראשונות, תוך שהם מסתכלים על 'התמונה הגדולה' יותר, בניגוד 

ל"משטרה הנמוכה", שבאה להסדיר את ענייני היום-יום ]שווקים, פשעי רחוב ותברואה ועוד[.

מהפכת התיעוש של המאה ה-19, הביאה עימה הגדלת משאבים, אמצעי תקשורת מודרניים 
שהובילו  וחברתית,  כלכלית  מדינתית:  הבין  התלות  גברה  זה  בעידן  חדשות.   פוליטיות  וזכויות 

להתרחבות השיטור הגבוה והמנדט שהוא קיבל, גם לטיפול באיומים מצד מדינות אחרות.

עפ"י מרקס, השיטור הגבוה הוא מסממניהן של חברות דמוקרטיות, ואלמנטים של שיטור גבוה 
נמצאים בכל מדינה, כולל גם שימוש במודיעין במטרה להגן עליה ולקדם את מטרותיה. 

נציין, כי היסטורית, מדינות עברו שינויים לאורך השנים, ממדינות משטרה טוטאליטריות בהן אין 
לאזרחים זכויות, לחברות דמוקרטיות הפועלות בחסות החוק, בהן לאזרחים יש, בעיקרון, זכויות 

מלאות. 

מרכזי,  אתגר  מהוות  הגבוה,  מהשיטור  חלק  הן  שהיסטורית  הפעילויות  דמוקרטיות,  בחברות 
בעיקר בהיבטים של איזונים, אתגרים, הצורך למשול ובו-בזמן לשרת את הציבור, הכורח להימנע 
בנושא  ]הרחבה  ועוד  שליטים,  של  אינטרסים  לטובת  הגבוה  השיטור  בכלי  לרעה  משימוש 

בהמשך המסמך[. 

ניתן לומר, אם כך, כי לאורך השנים רעיון השיטור הגבוה התפתח, עבר שינויים וקיבל משמעויות 
חדשות ונוספות. שיטור גבוה הפך לכלי מרכזי של חברה שלטונית, המנוהלת באופן מרכזי. 

אם נחזור לצרפת ולשומרי המלך של ימי לואי ה-14, החל מסוף ימי הביניים, אותם "מרשלים" 
החלו לבצע גם תפקידי שיטור אזרחיים באזורים הכפריים. בבירה פריז, מקום מושבו של המלך, 
פריז  של  השיטור  כוח  פריז.  משטרת  ומפקד  שופט  מושל,  ששימש  המלך,  מטעם  קצין  הוצב 

3. הורכב מחיילים חמושים ששימשו מקור לז'נדרמריה הלאומית של צרפת דהיום

שתי  בה  מתקיימות  ולמעשה,  מפוצל  משטרתי  מודל  עפ"י  פועלת  בצרפת  המשטרה  כיום, 
משטרות לאומיות הכפופות לשלטון המרכזי: המשטרה הלאומית, הכפופה לשר הפנים הצרפתי, 
והז'נדרמריה הלאומית, הכפופה למשרד ההגנה הצרפתי, העוסקת בשיטור "גבוה" ואחראית על 
שיטור באזורים כפריים, הפרות סדר ציבורי וטיפול במהומות, ומשמשת כמשטרה צבאית של 
צבא צרפת. מודל משטרתי זה הנהוג בצרפת מתקיים, בווריאציות משתנות, גם במדינות נוספות, 

4. בהן ספרד ואיטליה
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הרפז, ע. )2012(, אסטרטגיות שיטור סוגיות בעיצוב מדיניות אכיפת החוק, הוצאת נבו.3
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ספרד - שתי משטרות לאומיות - משטרה לאומית ומשמר אזרחי. בחבלים עצמאיים ]דוגמת חבל הבאסקים[ קיימת משטרה 4
יש משטרה עירונית, שתפקידיה הם תפקידי שיטור קלאסי ]תנועה,  עצמאית. בנוסף, בערים עם למעלה מ-5,000 תושבים 
תברואה, נוכחות, ניהול שירותי חירום, יישום תכניות מניעה, שמירה על הסדר הציבורי ואכיפת חוקים מקומיים[. איטליה - 3 
משטרות ארציות - משטרה לאומית, משטרה כלכלית וקארבנייר. בבירה רומא ובערים הגדולות יש משטרה עירונית, שתפקידיה 

הם תפקידי שיטור קלאסיים.



לצד המודל המפוצל ישנם גם מודלים משטרתיים נוספים, בהם - המודל המבוזר הנהוג בארה"ב, 
5 ; בה יש משטרה פדראלית וכ-17,000 משטרות עירוניות, כמו גם בבלגיה, בקנדה ובאוסטריה

המודל המאוזן הנהוג באנגליה, במסגרתו 43 גופי המשטרה במדינה כפופים לשר הפנים ולרמות 
המקומיות יחד; וכן מודל המשטרה הלאומית, הוא הוא הנהוג בישראל, כמו גם במדינות דוגמת 

הולנד, פולין, צ'כיה, יוון ויפן. 

כך או כך, רבות ממדינות העולם, בתלוי במודל המשטרתי הנהוג בהן, עושות הבחנה דה-פקטו 
השיטור  במתחם  המצויות  בסוגיות  הטיפול  אופן  לבין  הגבוה,  השיטור  באתגרי  הטיפול  באופן 

הקלאסי.

שיטור "גבוה" בעולם המודרני

, תפישת השיטור הגבוה צמחה בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 של המאה 6 עפ"י מרקס
ה-20, ומהווה חלק מהותי מליבת הפעילות של השיטור המודרני. נכון לימינו אנו, שיטור גבוה 

מתייחס לשימוש בתובנות ובמודיעין על מנת לשמר את הסדר החברתי הקיים. 

החברה  על  להגן  כדי  במודיעין  והשימוש  המדינות,  בכל  נמצאים  גבוה  שיטור  של  אלמנטים 
מאפיין משטרות וארגונים מודרניים. עפ"י תפישה זו, על חברה להחזיק בכוח משטרה הנשלט 

ע"י החוק ופועל על פיו. 

פרופסור ברודאור )Brodeur( מאוניברסיטת מונטריאול-קנדה הוא הראשון שעשה את ההבחנה 
הקלאסי,  השיטור  נמוך" )Low Policing(, הוא  "שיטור  לבין   )High Policing( גבוה"  "שיטור  בין 

9 8 7 . ובמאמריו ופרסומיו מקדיש נתח נכבד להבחנה בין השניים  
ע"פ ברודאור: שיטור נמוך עוסק בשיטור הקלאסי המסורתי - התמודדות עם פשיעה ועבריינות 
נעשה  זה  שיטור  המערביות  מהמשטרות  בחלק  ולציפיותיו.  הציבור  לצרכי  בהתאמה  מקומיים 
נעשה  זה  שיטור  קהילתי"[.  "שיטור  במונח  הרווח  השימוש  ]ומכאן  הקהילה  עם  בשותפות 
בשקיפות, תוך הפעלת גישה שירותית, ממוקדת קהילה, התמקדות במניעת פשיעה ובשותפות 

10. עם גורמים וארגונים פורמאליים ובלתי פורמאליים בקהילה, לפתרון בעיות

שיטור גבוה - מטרתו היא להגן על המדינה ועל הביטחון הלאומי. 
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בלגיה - משטרה פדראלית ומשטרות אזוריות; קנדה - משטרה פדראלית ]RCMP[ וכוח משטרתי עירוני עצמאי בערים, הממומן או 5
נרכש ע"י הרשויות המקומיות; אוסטריה - משטרה פדראלית ומשטרה עירונית בחלק מהערים.

 6Ibid
7Brodeur, Jean-Paul J, The Policing Web, New York: Oxford University Press, 2010     
8Brodeur, Jean-Paul )1983(, “High and Low Policing: Remarks about the Policing of Polit-ical Activities”,” 30 Social 
Problems 5, 507-20, )2010(. The Policing Web. Oxford: Oxford University Press.  
9Brodeur, Jean-Paul & Nicolas Depeyron )2003(, “Democracy and Secrecy: The French Intelligence Community”, In Brodeur, 
J.-P., P. Gill, & D. Tollborg, eds., Democracy, Law and Security, Aldershot, UK: Ashgate Publishing Ltd.

אמו"ן 10 לרפורמת  המחקרי  הבסיס   - הקלאסי  "השיטור  ומדיניות,  מחקר  מדור   - אג"ת/אסטרטגיה  מאמר  ראה   - להרחבה 
במשטרת ישראל. 



פשיעה,  ארגוני  מאורגן,  פשע  טרור,  איומי  דוגמת  'מאקרו'  לנושאי  בעיקר  מכוון  הגבוה  השיטור 
הביטחון  ב'מתחם'  כך,  אם  חלקם,  ומסתננים,  חוקית  בלתי  הגירה  רחב,  בהיקף  סמים  סייבר, 

הלאומי וחלקם ב'מתחם' הפשיעה, אולם בדמות איומי פשיעה ייחודיים. 

מתוך אוריינטציה ייחודית זו, הטקטיקות שבשימוש השיטור הגבוה, אף הן, שונות מטקטיקות 
ולאפשר  מודיעין  לייצר  במטרה  וניתוחו  מידע  באיסוף  ומאופיינות  הקלאסי,  היומיומי,  השיטור 

יכולת הערכת איומים. 

הפעילות בתחום השיטור הגבוה מתאפיינת, עפ"י רוב, במידור, כוללת, ברמה המעשית, הפעלת 
תשאול  למשל[,  תעופה,  ]שדות  מובחנים  באתרים  הבטחוני  הבידוק  הגברת  מודיעין,  אמצעי 
וחיפוש, ביצוע מעצרים מיוחדים ועוד, ללא שיתוף התקשורת וללא מסירת אינפורמציה לקהילה.

, בהקשר זה, השיטור הגבוה, מעצם טבעו ומטרתו - איסוף 11 עפ"י יונתן-זמיר, חסייסי ומרגליות
מודיעין לשמו, הוא ממודר ומסתורי כך שאנשים לא באמת יודעים, למשל, מדוע דווקא הם נוטרו 
לפרופילאות,  זאת  לייחס  בצדק,  שלא  או  בצדק  ועלולים,  לחיפוש,  ו/או  לתשאול  הקהל  מתוך 
המוזכרות  שהתחושות  גם  תימה  אין  החוק.  אכיפת  גורמי  מצד  לאפליה  או  קדומות,  לדיעות 
מאפיינות, בעיקר, מיעוטים. בנוסף, מתוקף מטרת השיטור הגבוה - איסוף מודיעין לשמו - שהוא 

חודרני, במסגרתו נאסף מודיעין לטובת גיבוש תשתית ראייתית וקידום הטיפול בתיקי חקירה. 

השיטור הגבוה המודרני - הגדרות, תכולה וייחוד 

ברודאור ראה שיטור גבוה כמכיל בתוכו מעקב פוליטי, ובשנת 1983 זיהה את תכונותיו ומאפייניו 
השופטת  המחוקקת,  הרשות  בין  שילוב  וספיגתו;  מידע  של  רחבה  רשת  השלכת  כדלקמן: 
קצוות  מכלל  במודיעים  שימוש  עיקרית;  כמטרה  הקיים  הפוליטי  המשטר  שימור  והמבצעת; 
של  המוזכרות  התכונות  ארבע  בסיס  על   ,2011 בשנת  בהמשך,  מרכזי.  ככלי  החברתית  הקשת 
השיטור הגבוה, גזר ברודאור מספר מאפיינים נוספים של השיטור הגבוה הנובעים מהם, בהם - 

ת; ַתרִמית. המדינה כקורבן המיועד; סִֹדּי

היינו - השיטור הגבוה לא רק סופג מידע, אלא הוא בעל יכולת להתמקד וליירט איומים. זאת, עפ"י 
מרקס, פועל יוצא של יכולת שילוב חיונית בין האינטליגנציה האנושית לבין התמקדות בפרופילים 
ספציפיים ובחשודים בעלי עניין, לצד הסתמכות על שיטות מעקב חדשות כגון מעקב מחשב, 
התאמת פרופיל, לוויינים, מל"טים, מצלמות וידאו, DNA ואמצעים ביומטריים אחרים, אשר רשמו 

החל מהמחצית השניה של המאה ה-20 קידום ניכר. 
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אשר  אפורים,  בתחומים  ואבטחה  שיטור  כולל  גבוה  שיטור  כי  במאמרו,  ומציין  ממשיך  מרקס 
מטשטשים את הגבולות בין הציבור לבין הפרט ומנסים לפתור באופן יצירתי קונפליקטים ערכיים, 
ומדיניות, לפעמים ע"י האצלת פעילויות לארגונים או מדינות,  ניצול העמימות של חוקים  לצד 
בין  או ע"י עבודה ב'אזורים' שהרגולציה בהם עדיין לא מוסדרת. עפ"י מרקס, השיטור הגבוה, 
אם הוא מכונה שיטור הפוליטיקה, מודיעין פוליטי, הגנה על המשטר או החברה, הוא, למעשה, 
בבחינת אמצעי לשליטה חברתית בחברה המודרנית-לאומית, תוך ביצוע פעילויות ע"י סוכנויות 
ביטחון לאומי, במטרה לנסות לצפות, או 'לתרחש' אירועים לאנשים ולהקשרים הנחשבים איומים 

על החברה.

בשיטור הגבוה, הידע מצוי בליבת הפעילות, וגורמי הביטחון והמודיעין עוסקים בפעילויות איסוף 
מידע גורפות, בתכנון אסטרטגי, במטרות מונעות ומניעתיות, בניטור אנשים, קבוצות והתנהגויות 
מוסדות  החברתי,  הסדר  המשטר,  את  לערער  עלולות  אשר  לסוגיות  באשר  תובנות  ובאיסוף 
המדינה והחוקה, או לפגוע בהם. זאת, בניגוד לשיטור הנמוך, הקלאסי, המדגיש עיסוק בסוגיות 

מיידיות המטרידות את האזרח ואיסוף ראיות ממוקד  תיק פלילי מקומי. 

על אף ההבחנה הלכאורה ברורה המוצגת לעיל, בכל הנוגע לעולם המודיעין, זה, בפועל, אינו 
נחלת השיטור הגבוה בלבד וניתן למוצאו גם בשימוש השיטור הקלאסי, בעיקר לטובת פענוח 
פשיעה ואיסוף ראיות לגיבוש תיק החקירה, כאמור, אך גם בממשקי טיפול שבין השיטור הגבוה 

לבין השיטור הנמוך.  

עפ"י מרקס, לאור המשתנים הרבים הקשורים בשיטור הגבוה, אין נושא אחד המאפיין את כל 
הפעילויות ואת כל הסוכנויות. האמור גם משתנה בין מדינה למדינה. יש שמשימות כגון איסוף 
הסוכנויות  במבנה  בתלוי  שונות   חוק  אכיפת  סוכנויות  בין  תתחלקנה  ופעילות  ניתוח  מודיעין, 
במדינה - מרכזי, או מבוזר, יש שתיעשה הפרדה בין אחריות לעניינים זרים לבין אחריות לעניינים 
מקומיים כמו במקרה של MI6 ו-MI5 בבריטניה, יש שהמשימה תהיה ארצית, או מקומית כמו 

במקרה של ארה"ב - FBI והמשטרה העירונית  ועוד, כל נושא, לגופו. 

מרקס ממשיך ומציין, כי לאורך השנים נוצר שינוי גם בהתייחסות להון האנושי, תוך מוביליות של 
כוח אדם בין סוכנויות פדרליות ומקומיות, משטרה, צבא וביטחון לאומי; מוביליות בין סוכנויות 
לאומיות ובין-לאומיות ובין משרדי ממשלה לבין המגזר הפרטי, תוך יצירת שיתופי פעולה בחקירות 
ספציפיות, פועל יוצא של עליה בהיקפי המשימות המוטלות ב'מתחם' השיטור הגבוה. כדוגמא 
בולטת מצטט מרקס, כי במסגרת המאבק בפשע העולמי וב"טרור מצד חסרי מדינה", מתכנסים 
 )Bourdieu, 1984, יחדיו גורמי צבא, ביטחון לאומי, משטרה, פנים וביטחון, בשילוב המגזר הפרטי

 .Bigo, 2006(

מתודולוגיות השיטור הגבוה נלמדות גם בקרב השיטור הקלאסי, בהן - שימוש בבינה עסקית 
הוא  העיקרי  שעיסוקן  יחידות  בנוסף,  ועוד.  מעקב  של  מתקדמים  כלים  נתונים,  בבסיסי   ]BI[
לאירועים  בתגובה  חוק,  באכיפת  הקשורות  קלאסי  שיטור  בפעילויות  מעורבות  גבוה  בשיטור 
וכיו"ב. שוטרי היחידות לא רק מנסים למנוע אירועים מהסוג המוזכר, אלא עוסקים גם באיסוף 
ראיות ובאיתור חשודים, לעתים קרובות, בשיתוף פעולה עם יחידות שיטור מסורתיות, קלאסיות. 
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סוגים  על  יותר  מופעלות  כהגדרתן,  הגבוה,  השיטור  שטקטיקות  אף  משימות,  של  עירוב  קיים 
הקשורים  מתוחכמים  פשעים  דוגמת  הקורבן  היא  עצמה  המדינה  בהם  פשיעה,  של  'אחרים' 

לסמים ולסייבר, ודומיהם.

שיטור מוכוון מודיעין - מהו? 12

רוב העוסקים  של המאה הקודמת.  בתחילת שנות ה-90  שיטור מוכוון מודיעין צמח  המונח 
בתחום מסכימים, כי המונח מתייחס לאיסוף וניתוח מידע לשם יצירת תוצר מודיעיני שמטרתו 
להכווין את מקבלי ההחלטות במערכת המשטרתית, ברמה הטקטית והאסטרטגית. זהו מודל 
שבו המודיעין משמש, בראש ובראשונה, להכוונת הפעילות המשטרתית על כל היבטיה, לרבות 
במודיעין המשטרתי כלי לאיסוף ראיות  לתפישה הרואה  בניגוד  וחקירות,  פעילות סיור, בילוש 
לאחר ביצוע עבירה. במובן זה המודל הוא חדשני, שכן מקדם את מניעת הפשיעה על פני הרווח 

עד אז - תגובה לפשיעה וניסיון פענוח לאחר מעשה.

של  מוקדם  זיהוי  לכן,  אקראית,  אינה  ברובה,  הפשיעה,  כי  ההנחה,  עומדת  המודל  בבסיס 
עבריינים רצידיוויסטים ומוקדי פשיעה, יובילו, בהכרח, לירידה בשיעורי הפשיעה. המודל מחייב 
התמקדות בעבריינים ולא רק בעבירות, בהתבסס על מחקרים לפיהם מספר מועט של עבריינים 
הוא אשר מבצע את רוב העבירות. מיותר לציין, כי לעשיה משטרתית להורדה אפקטיבית של 
שיעורי הפשיעה, השפעה קריטית על תחושת הביטחון האישי של האזרחים ועל האמון הציבורי 

במשטרה. 
  

החדה  לעליה  בתגובה   ,1993 בשנת  בבריטניה  קנט  במשטרת  פותח  מודיעין"  מוכוון  "שיטור 
האמינו,  הרעיון  הוגי  בארגון.  שנעשה  תקציבי  לקיצוץ  במקביל  רכוש,  בעבירות  שנרשמה 
של  בהשפעתו  יעיל  יהיה  בולטים  עבריינים  נגד  שונים  ממקורות  במודיעין  גובר  שימוש  כי 
פשיעה  מקרי  אם  כי  והניח,  פשיעה  של  מפתח  במקרי  התמקד  המודל  הפשיעה.  שיעורי 
לפעילות  כאחראים  יזוהו  אשר  מפתח  שעברייני  הרי  מודיעינית,  הערכה  באמצעות  יזוהו 

עברייני ת ענפה יוכלו להיחקר ולהיתבע, ואז צפוי כי נהיה עדים להפחתת מקרי הפשיעה. 

עפ"י מודל המודיעין הלאומי הבריטי, יש ארבעה אלמנטים של שיטור מוכוון מודיעין: 
גלויים  באמצעים  דומיננטיים  פעילים  בעבריינים  התמקדות  )במיוחד  בעבריינים  •התמקדות  •

וסמויים(.
•ניהול פשיעה, אתרים, אוכלוסיות ומוקדים הבולטים בנטייתם להפרות סדר ציבורי. •

•חקירת סדרות אירועי פשע ומקרים הקשורים זה לזה.  •
•יישום אמצעי מנע, לרבות עבודה מול גורמים מקומיים ושיתופי פעולה עם גורמים פנים- •

ארגוניים וחוץ-ארגוניים, להפחתת שיעורי הפשיעה והפרות הסדר הציבורי. 
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 נצ”מ גדי אשד, רפ”ק רונן ישי, פקד עינת גדעוני-כץ ]2013[, "שיטור קהילתי מוכוון מודיעין", במחשבה תחילה, כרך ג', כתב-העת 12
השנתי של מחלקת המחקר באגף לחקירות ולמודיעין, משטרת-ישראל.



ובזמינות  בסביבה הפוליטית  יישומו של המודל תלוי בגודלו של הארגון, במורכבות האיום, 
המשאבים, ועל כן נמצא שיישום המודל יהיה שונה ממקום למקום, אף שעפ"י אשד, ישי וגדעוני-

כץ ]2013[, בכל מצב, יישומו יכול אך לשפר את יעילותם של גופי אכיפת החוק.

אנשי המודיעין, אנשי השטח והדרג  יישום המודל מחייב מאמץ מצד כלל המעורבים - 
הבכיר, כאשר בעבור אנשי המודיעין, התהליך מחייב הפקת תוצרי מודיעין טקטיים, מבצעיים 
ואסטרטגיים כאחד, כאלה שיתמכו בצרכים המיידיים, יקדמו עירנות לנעשה בשטח ובה בעת, 

יספקו גם בסיס לתכנון ארוך-טווח. 

עפ"י המודל, תפישתית, כל שוטר, ללא קשר למגזר אליו הוא שייך, מהווה גורם איסוף מודיעיני 
פעיל, שחלק מתפקידו הוא לתאר את הפעילות הפלילית ולהפנות את הקשב הארגוני כלפי 
הציבור המקומי בתא השטח שבתחום אחריותו. היינו, אנשי השטח, גם משמשים גורם איסופי 

המייצר מודיעין ]מודיעין "כחול"[, וגם פועלים עפ"י הכוונה מודיעינית.

התוצאה היא מעבר מאיסוף ראיות ותגובה לאחר מעשה, לאוריינטציה של סיכול ומניעה. בנוסף, 
יישום המודל דורש מהדרג הבכיר מחויבות לתוצרי המודיעין ולתוצרי אנשי השטח, כולל גזירת 
חלוקת המשאבים בהתאם למסקנות ולסדרי העדיפויות. עפ"י אשד, ישי וגדעוני-כץ ]2013[, הן 
הערכת המודיעין הטקטית והן הערכת המודיעין האסטרטגית המוגשת לדרג הבכיר, מחייבות 
מאגרי מידע זמינים  סיגינטיים,  אמצעים  מקורות יומינטיים,   - האיסוף  סינתזה של כלל דרכי 
ולשילוב מאגרי מידע אשר  לפיתוח  חשיבות הולכת וגדלה יש  ועוד.   ,]Osint[ ופתוחים לכלל 
יאפשרו לנתח את המידע המתקבל מכלל המערכים בשיטות ניתוח חדשניות, לרבות שימוש 

בחיזוי, בכריית מידע ובניתוח רשתות חברתיות.

בבריטניה יושם השיטור מוכוון המודיעין בשלוש רמות: ברמה המקומית, צוותי שיטור קהילתי 
המתמודדים עם אתגרי פשיעה וסדר ציבורי בתחומם, אוספים מידע ועושים שימוש במשאבי 
מודיעין מקומי כדי להתמודד עם בעיות לוקליות; ברמת הביניים המודל מתייחס לתחום חוצה 
גבולות, בו עבריינים פועלים ביותר מאזור אחד, או משפיעים על יותר מאזור אחד ולכן נדרשים 
המודל מתייחס  העליונה  ברמה  המאבק בפעילותם העבריינית;  לקידום  משאבים נוספים 
הפועלים  העבריינים  שפועלת ברמה הלאומית והבינלאומית. זיהוי  לפשיעה חמורה ומאורגנת 

ברמה זו נעשה באמצעות שיטות יוזמות ויחידות ייעודיות.
שלוש רמות הטיפול מאפשרות חלוקת משאבים יעילה יותר, לצד שימור האחריות המקומית. 

ואת  הביניים  מרמת  חלק  ואת  הקלאסי  לשיטור  המקומית  הרמה  את  להקביל  ניתן  לענייננו, 
הרמה העליונה, לשיטור הגבוה.

היקף המידע, ההופך את משימת הניתוח האנושי לקשה עד כדי בלתי אפשרית, הביא לפריחתם 
של כלים המאפשרים ניתוח המידע באמצעות שיטות ניתוח ממוחשבות וחדשניות, אשר לצד 
יכולת הניתוח, מבטיחים כי מידע חיוני לא יחמוק מידי אנשי המודיעין ומקבלי ההחלטות.- שיטור 
מוכוון מחקר אנליטי, שיתרונו הוא, הן בעומק המידע וברוחב הניתוח, והן ביכולת לזקק ולשלוף 

מידע רלוונטי ואופרטיבי. 
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נסתפק במסגרת מסמך זה באמירה, כי מודל זה הוא, למעשה, שילוב של מגוון רחב של משתנים 
הנשענים על נתוני עבר והווה ואף על מידע עתידי ]כגון ימים, שעות, מזג אוויר, מדדים פוליטיים, 
מדדים כלכליים, לוחות זמנים של בתי ספר, ימי תשלום משכורות, אירועים ומידע מהמערכות 

המשטרתיות ]כדיווחי פשיעה, שיחות למוקד, מעצרים, מידע על אודות כנופיות( וכיו"ב[. 

באמצעות מגוון הנתונים יכולה המערכת לייצר מפה המשקפת את האזורים בהם יש סבירות 
המסייעות לפיקוד  תובנות  של שעות,  זמנים  גבוהה שתתבצע בהם עבירה במהלך חלון 
אסטרטגיות וטקטיקות  כולל  המודל  כך,  אם  המשאבים המצויים.  בהחלטותיו באשר לפריסת 
ולמיקומים, עוד בטרם  באשר לאנשים  גורמי אכיפת החוק  לשיפור המודעות המצבית של 

התרחשותה של הפעילות העבריינית. 

עושה שימוש במודל השיטור מוכוון  של משטרות ברחבי העולם כבר  והולך  מספר גדל 
המחקר האנליטי. כך, למשל, בארה"ב, שיטור מוכוון מודיעין אנליטי נעזר ב"מרכזים משולבים"               
 ]fusion centers[ המשרתים צרכי שיטור רב-מערכתיים. מרכזים אלה מעבירים מידע לשוטרי 
הסיור, לחוקרים, למפקדים, לבעלי תפקידים ולגופים אחרים בנוגע לעבריינים, לקבוצות עבריינים 

ולפעילות עבריינית. 
למרכזים אלה יש את היכולת לחפש במאגרי מידע רבים לצורכי איסוף וניתוח מידע וכן ביכולתם 
לחולל תוצרי מודיעין על קבוצות פשיעה, ניתוח מגמות ופרטי מידע נוספים לצורך הפצתם בין 
כלל הגופים הלוקחים חלק במאבק בפשיעה. המרכזים מאגדים את המידע המתקבל ומעצבים 

תמונת מודיעין טקטית אשר מאפשרת העברת הוראות לאנשי השטח.
יתרונות המודל הם ברורים ומאפשרים לגופי האכיפה לפעול באופן יזום למניעת עבירות ולהשפיע 
על מפת הפשיעה, כולל המלצות לשינויים סביבתיים ברמת המיגון, התאורה, גדרות, מצלמות 

אבטחה ועוד.
13 . פופולאריות המודל נובעת ממגוון שימושיו

בספרות מתועדים לא מעט מקרי בוחן ליישום מודל השיטור מוכוון המחקר האנליטי החל משנת 
מענקים  זרוע המחקר והפרויקטים של משרד המשפטים האמריקני במתן  החלה  אז   ,2009
משטרת סנטה קרוז  למשל,  כך,  וחדשנות.  לפיתוח  במטרה לעודדן  נבחרות,  משטרה  ליחידות 
2010, לאור עליה משמעותית  החלה ליישם את מודל השיטור מוכוון המחקר האנליטי בשנת 
החלה משטרת סנטה קרוז לעשות שימוש באלגוריתם  בפשיעה  ממאבקה  כחלק  בפשיעה. 
על  הגבוהה ביותר שתתרחשנה עבירות וכיצד  הסבירות  מורכב שאפשר לחזות מתי והיכן 

השוטרים להתפרס על מנת למנוע עבירות אלו.
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לרבות: חיזוי זמן ומיקום אירועים עתידיים; זיהוי אנשים שבסבירות גבוהה ישובו ויעברו על החוק; הערכת סיכונים בתוך כותלי בית 13
מיקום מוקדי  פיצול בקרב הדרג הבכיר בארגוני פשיעה;  סדר ושינויים סביבתיים;  הפרות  שינויים עתידיים בשוק הסמים;  הכלא; 
פשיעה; איתור קטינים המועדים לבצע עבירות אלימות; הערכת סיכונים של עברייני מין בקרב קטינים; איתור מוקדם של עבריינים 
דפוסים ותבניות  ניתוח  נדידת עבריינים סדרתיים;  זיהוי וניתוח של אירועי פשיעה;  זיהוי קורבנות פשיעה לא מדווחת;  מקצועיים; 

התנהגותיות בפשיעה סדרתית; ניתוח השפעות סביבתיות שאינן קשורות קשר ישיר לעולם הפשיעה )מזג אוויר, למשל(.



התוכנה בה נעשה שימוש הדריכה את שוטרי הסיור להגיע לאזורים שנמצאים בסיכון הגבוה 
רכב. השוטרים קיבלו מידי יום מפות עם עשר נקודות  לבתים ולגניבות כלי  לפריצות  ביותר 
מועדות לפורענות מבחינת פשיעה, ואלה הם האזורים 'האדומים' של אותו יום, להם על השוטרים 
להקדיש זמן בזמן שאינם נקראים לאירועים. מפות אלו סיפקו סדרה של סטטיסטיקות בהתייחס 
לסבירות שפשע יתבצע באזור הנתון באותו היום, השעות שבהן הסבירות הגבוהה ביותר לביצוע 
העבירה והסבירות שהעבירה תהיה התפרצות לבית ו/או גניבת כלי רכב. בשונה ממודלים אחרים, 
מודל השיטור מוכוון מחקר אנליטי מכיל מידע המתעדכן בתדירות גבוהה ושאינו נשען רק על 

יכולתם של בני אדם לזהות דפוסים ולהפנות משאבים בהתאם. 
אחוזים יחסית  ב-28  התכנית פחתו בסנטה קרוז מקרי עבריינות הרכוש  חודש מיום הפעלת 
לחודש המקביל בשנה שקדמה ]לאחר עליה של 21 אחוזים בחודשים שקדמו להפעלת התכנית[. 

אנליטי  מחקר  המוכוון  וזה  מודיעין  המוכוון  השיטור  מודל  ספק,  ללא   - דברים  של  ולסיכומם 
ב'מתחם'  מצוי  שעיסוקם  אלה  הן  השונים,  האכיפה  גופי  של  העניין  לנושאי  ביותר  רלוונטיים 

השיטור הגבוה אך לחלוטין גם אלה שעיסוקם מצוי ב'מתחם' השיטור הנמוך, הקלאסי.

זכויות אזרח ושיטור גבוה - קונפליקט וסוגיית הרגולציה      

בחברות דמוקרטיות, הפעילויות הקשורות באופן היסטורי לשיטור גבוה כמוצג עד כה במסמך, 
כרוכות באתגר מרכזי - כיצד להעניק לרשויות את המשאבים לניהול יעיל ולשירות הציבור, תוך 
הבטחה כי משאבים אלה לא ינוצלו לרעה ולא ישרתו אינטרסים פרטיים של השליטים והשלטון. 

, כי במהלך המאות האחרונות, סוכנויות המודיעין של משטרות הפכו 14 בהקשר זה מציין מרקס
עבודתן  כלי  בהתמדה,  התרחבו  משאביהן  מבעבר.  ומתמחות  מאורגנות  שיטתיות,  יותר  הרבה 
יוצא של  הפכו מתוחכמים מתמיד והוצגו להן מטרות חדשות ומורכבות מבעבר. לדבריו, פועל 
מהלכים ושימוש בכלים כגון מפקד מורחב, שיפור רשומות, רשומות משטרה ותיקים, מסמכים 
מזהים )כולל אלה המבוססים על ביומטריה(, מידע אישי הנאסף לצורך מיסוי, גיוס חובה, אכיפת 
חוק, ביקורת גבולות ועוד ועוד, כל אלה הביאו לערעור הקו המפריד בין פיקוח פוליטי ישיר לבין 

ממשל/ניהול נייטראלי של שיטור גבוה.  

שאלה  כך,  ומענה.  חשיבה  המצריכות  ורגולטיביות  אתיות  שאלות  מעט  לא  עימו  כורך  האמור 
מהותית היא מה צריכים להיות הגבולות בעידן של גלובאליזציה, בו הגבולות המסורתיים נחלשים, 
משתנים, או משנים פנים. ועוד - האם יכולים להיות סטנדרטים משותפים של משפט ואתיקה 
בתחום על פני גבולות לאומיים? האם לאזרחים במדינה יש זכויות והגנות זהות כאזרחים? האם 
יש לאזרחים הגנות מיוחדות מצד ממשלתם אם הם נמצאים במדינה אחרת ומתנהגים כאויבי 

ממשלתם?
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שי ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם של האו"ם קובעת, כי זכויות יסוד חייבות להתעלות 

וט
ר 

מעבר לגבולות לאומיים, או למעמד האזרחות. אך האם ניתן לאכוף תקנים בינלאומיים כאשר 

ג" או  או לא קיימים? כאשר היריבים לא מכבדים את הסטנדרטים הללו,  מנגנוני הציות חלשים, 

וב
"ה

כאשר תקן אחר טוען לכיבוד הבדלים בין תרבויות מקומיות המעניקות פחות תשומת לב לזכויות 

אדם מאשר במסורת המערבית? - 

ה
ב

סי
ס בחומרת  בתלוי  הגבוה,  השיטור  פעילות  את  לרסן  המנסות  קבוצות  יש  דמוקרטיות  בחברות 

 
ה האיומים, באמצעות פיקוח על חקיקה, ויסות שליטה וכיו"ב, שכן יש שחוקים עמומים ומעורפלים 

מ
ח ניכר בעיקר בקרב  מאפשרים שימוש בטקטיקות אסורות, או שנויות במחלוקת, אף שהאמור 

המגזר הפרטי, או בקרב מדינות המאופיינות ברגולציה נמוכה.  ירק

רל
רופ לענין זה מוסיף מרקס, כי גם כאשר החוקים והתקנות נאותים, היקף איסוף המודיעין, תכסיסי 

מ
הסודיות הננקטים במסגרת השיטור הגבוה והצדקת הפעילות כאשר זו נוגעת לנושאים שעניינם  ת

א
מ "ביטחון לאומי", מהווים מכשול ליישום סוגיות של אחריות, גם בקרב גופים ממשלתיים. כהמחשה, 

בארצות הברית בשנת 2011 היו 16 סוכנויות שעסקו בביטחון לאומי, עם תקציב של מעל 75 מיליון  ן"ו

ב
מ דולרים, 200,000 עובדים וכן קבלנות פרטית בהיקף נרחב. סיווג פעילותן של סוכנויות חשאיות 

ש
ט אלו וסודיות עיסוקן מקשה עד כדי לא מאפשר דיאלוג דמוקרטי. הגישה למידע של כל סוכנות 

ר
ת 

היא מרוכזת מאוד ומוגבלת למשימה. בהתחשב באמור, מעט ידוע על הסוכנויות, אפילו לוועדות 

י
ש פיקוח ממשלתיות. זאת, אף שכפי שצוין, משימות של שיטור גבוה, לפחות בחברות דמוקרטיות, 

ר
א הורחבו במרוצת השנים וכוללות גם הגנה על ביטחון החברה האזרחית והגנה על זכויות האזרח. 

ל

כשהפעילות  המדינה,  של  הכלכלית  רווחתה  גם  מטופלת  הגבוה  השיטור  תפישת  במסגרת 
זו,  יריבות, הנוגעת לביטחון הלאומי, מהווה נושא ענין אף היא. במסגרת  הכלכלית של מדינות 
יש שסוכנויות מודיעין לאומיות אוספות מידע כלכלי על מתחריהן, לעתים אף נחשדות בריגול 

תעשייתי כדי לסייע לכלכלתן המקומית. 

ואם כך, איזה סוג של רגולציה מתאים? מחד, כאשר רגולציה ושקיפות הן מפורטות ונוקשות מדי, 
הן עלולות להגביל את שיקול הדעת, את הגמישות ואת החדשנות, כמו גם עלולות להוות מקור 
ידע עבור גורמי האיום. ומאידך, יתר פתיחות לשיקול דעת של גורמי הביטחון עלול להזמין ניצול 
במסגרת  האם  היא,  זו  עקרונית  סוגיה  לסיכום  המרכזית  השאלה  כי  מרקס,  לפי  נראה,  לרעה. 
דמוקרטית, כאשר המשטרה מגינה על הריבון, על החוקה הדמוקרטית של החברה ומוסדותיה, 

היא מגינה גם על החברה האזרחית הרחבה. 
נראה, כי ככלל, בחברות דמוקרטיות, שיטור גבוה גורם למתחים. 

בכל הנוגע לארגוני משטרה, עפ"י מרקס, משטרה דמוקרטית צריך שתהיה משטרה נייטראלית, 
גם אם נעשה בה שימוש בטקטיקות של סודיות, כפיה או הונאה, בחסות החוק ]שיטור גבוה[. 
חוק  לאכיפת  ולחתור  אוניברסאלית  בצורה  להתנהג  דמוקרטית  בחברה  המשטרה  על  לפיו, 
שווה, ללא תלות באמונות, או על בסיס משתנים דוגמת גזע, מין, גיל, יכולת, או מעמד חברתי 
המאפיינים אנשים או קבוצות, תוך שהיא לא משרתת את האינטרסים האישיים של המנהיג, או 

של מפלגה ספציפית. 
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טקטיקות  מופעלות  למולם  והחיצוניים  הפנימיים  שהאיומים  בהנחה  מרקס,  עפ"י  זאת,  עם 
האמצעים  לחוקיות  להתייחס  חובה  אמיתיים,  אכן  הם  משטרה  ארגוני  ע"י  הגבוה  השיטור 
הננקטים, למטרות הפעילות ולנהלים בהקשר לה. כך, למשל, חובה לעשות הבחנה בין שימוש 
בטקטיקות אלו במטרה להגן על ממשלה דמוקרטית לגיטימית, להבדיל משימוש בהן כדי להפיל 

ממשלה כזו, או כדי להגן על אינטרסים פרטיים של בעלי כוח. 

נראה, כי יישום פרקטיקות של שיטור גבוה בימינו מחייב הקפדה יתרה על לגיטימיות ואיזונים, 
מצריך מנגנוני פיקוח אפקטיביים, ופעולות עפ"י כללים אתיים מוסכמים ככל הניתן, תוך שחייבת 
להיות הבחנה ברורה בין אלה המפעילים כוח לבין המוסדות החברתיים והשלטוניים אותם הם 

אמורים לשרת. 

לעתים,  הן,  הגבוה  השיטור  פרקטיקות  אזרח-שוטר,  מפגשי  של  הפרקטית  ברמה  ועוד,  זאת 
חסייסי  ]יונתן-זמיר,  רגישות  בחוסר  וכלוקות  כמשפילות  כמאיימות,  ונתפשות  בעייתיות, 

גם 15 הליכים  הוגנות  לקדם  דרך  שיש  ייתכן  החוקרים,  לתפישת  כי  ייאמר,  זה  לענין   .] ומרגליות
חלק  לגבי  מחודשת  חשיבה  לצד  שליליים,  רגשות  שימזערו  כך  הגבוה,  השיטור  ב'מתחם' 

מפרקטיקות השיטור הגבוה הנהוגות. 

רוח של שינוי 

בארה"ב, בה, כאמור, נוהג המודל המבוזר ]משטרה פדראלית לצד כ-17,000 משטרות עירוניות[, 
2001[ הביא לשינוי תפישה בתחום ההתמודדות עם הטרור,  ]11 בספטמבר  "אסון התאומים" 
שמיקומו ב'מתחם' השיטור הגבוה. 17,000 המשטרות העירוניות בארה"ב נדרשו לעסוק, בנוסף 
המשרד  את  האמריקאים  הקימו  כן  זה.  בנושא  גם  נמוך[,  ]שיטור  הקלאסיים  תפקידיהן  על 

לביטחון המולדת.

אירופה  רחבי  בכל  משטרות  האחרונה,  בעת  לסוגיה.  נדרשו  ארה"ב  משטרות  רק  לא  ואולם, 
]דוגמת גרמניה,  צרפת, ספרד, אנגליה ובלגיה[ נדרשו ונדרשות לעסוק בנושא, כתוצאה מהטרור 
למדינות  ההמונית  ההגירה  בעיית  של  וכתוצר  דאע"ש  ע"י  המובל  הגואה  הקיצוני  האסלאמי 
ומחייבת  "הביטחון הלאומי"  אירופה השונות, שתי סוגיות שההתמודדות עימן מהווה איום על 

עשיית שימוש בכלים של "שיטור גבוה".

אם כך, המונח "שיטור גבוה" מתייחס לשיטור ולהתמודדות אל מול סוגיות 'גבוהות', להן השלכות 
ברמה הלאומית, כשהדוגמאות הנכללות בקטגוריה זו באופן תדיר הן איומי טרור, פשע מאורגן, 
ארגוני פשיעה, סייבר, סמים בהיקף רחב, הגירה בלתי חוקית ומסתננים. האיומים, כאמור, חלקם 

במתחם הביטחון הלאומי וחלקם במתחם הפשיעה, בדמות איומי פשיעה ייחודיים.

 15 Ibid
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בכל הנוגע ספציפית לפשיעה, הכוונה היא לשיטור מנוהל אל מול פשיעה משמעותית ומורכבת, 
וכן אל מול תופעות פשיעה משמעותיות בולטות, אשר דורשות משאבים רבים לצורך התמודדות 
ראויה וכרוכות בהפעלת יכולות ואמצעים שלרוב, אינם ביכולותיה, המשאביות ו/או המקצועיות, 

של תחנת המשטרה.

סוגי הפשיעה המדוברים מתאפיינים בהיותם דינאמיים, מתפתחים ומשתנים, תלויים ומושפעים 
ממגמות ומתמורות בחברה בה הם פועלים, ממגמות ושינויים בתחום הכלכלי, מיחסי הון-שלטון, 

מהתפתחויות נוכח פעילויות אכיפה, מעשיה במישור המשפטי ומזיהוי פרצות והזדמנויות. 

כל אלה ועוד תורמים לשינויים ב'עולם הפשיעה הגבוהה', לה צריך השיטור הגבוה לתת מענה.

שיטור גבוה במשטרת-ישראל       

את  גוריון,  בן  דוד  המדינה,  ומייסד  העתידי  הממשלה  ראש  מינה  ישראל  מדינת  קום  טרם  עוד 
גולדה מאיר, לבחון את מודל המשטרה הרצוי במדינה העומדת לקום. מאיר בחנה את המודלים 
ימים - המודל המפוצל ]בצרפת[; המודל המאוזן ]אנגליה[;  המשטרתיים שהיו קיימים באותם 
אף  הוא.  אף  תקופה  באותה  קיים  שהיה  הלאומית  המשטרה  ומודל  ]ארה"ב[  המבוזר  המודל 
מסיבות  ב-1948,  גוריון  בן  דוד  החליט  הצרפתי,  המפוצל  המודל  את  לאמץ  היתה  שהמלצתה 

ממלכתיות, שבמדינת ישראל תהיה משטרה לאומית אחת.16

שראש  עד  מצה"ל,  כחלק  בתחילה,  משמר-הגבול,  הוקם   ,1953 בשנת  שנים,  חמש  כעבור 
הממשלה דוד בן גוריון החליט כי גוף זה יהיה חלק ממשטרת ישראל. בפקודת המטה הארצי מיום 
3 ביולי 1953 פורסם, כי "משמר הגבול במשטרת ישראל הוקם על מנת לבצע את התפקידים: 
שמירה על גבולות המדינה מפני הסתננויות של אנשים מארצות אויב וקיום עתודה מיומנת לכל 

17 . צורך שייקבע על ידי המפקח הכללי"

היינו, בפועל, עם צירוף משמר-הגבול למשטרה ניתן לומר, כי משטרת ישראל עוסקת, כבר בשנת 
1953, בנושאים הנכללים בתכולת השיטור הגבוה כהגדרתו המקובלת בעולם. 

השיטור  לסוגיית  והרלוונטי  בישראל  המשטרה  מבחינת  והמשמעותי  המכונן  האירוע  שכך,  אף 
1974, בעקבותיו התקבלה החלטת ממשלה מס'  הגבוה התרחש לאחר הפיגוע במעלות במאי 
411 מ-1/1975, המחלקת ומתחמת את גבולות האחריות בין שירות ביטחון כללי לבין משטרת 
על  ההגנה  משימת  את  גם  המשטרה  למשימות  ומוסיפה  הפנים,  לבטחון  הנוגע  בכל  ישראל 

הציבור מפני טרור.

ברוכמן, א. )1996(, משטרה עירונית בישראל?, מנהלים משטרה, ירושלים: משטרת ישראל.16 
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למעשה, החל מנקודת זמן זו ועד היום, באופן מוגדר, משטרת ישראל מכוונת לעיסוק בשיטור 
גבוה, במתחם "הביטחון הלאומי", בתחום ההגנה על הציבור מפני טרור ופח"ע, כאשר כתוצר 
והמשמר  החבלה  יחידת  )האג"ם(,  המבצעים  אגף  היתר,  בין  הוקמו במשטרה,  ההחלטה,  של 
האזרחי, הקיימים ופועלים בה, לצד יחידות מיוחדות דוגמת הימ"מ, יחידות סיור מיוחדות )יס"מים( 

ועוד, ויחד עם הזרוע הצבאית של המשטרה - היא משמר הגבול.

מכוון  אליהם  האיומים  בין  הנכללים  וטרור  פנים  ביטחון  משטרה,  לנושאי  שנוגע  ככל  כאן  עד 
השיטור הגבוה.

אחד האיומים המטופלים ע"י השיטור הגבוה, הרלוונטי למציאות הישראלית ושבכוחו לשפוך אור, 
הן על פרקטיקות השיטור הגבוה בישראל והן על סוגיית הממשקים ההכרחיים המתקיימים בין 
השיטור הגבוה לבין השיטור הנמוך, והמצוי בטיפולה של משטרת ישראל, הוא ארגוני הפשיעה.

 אלה, ככלל, פועלים לצורך הפקת רווח כלכלי. מאפייני העידן המודרני - טכנולוגיה, גלובאליזציה, 
גבית  רוח  הפשיעה  לארגוני  מספקים  וכיו"ב,  בינלאומי  סחר  ומידע,  תקשורת  פתוחים,  גבולות 
ויותר  אתניים  פחות  נעשים  ככלל,  הארגונים,  והזדמנויות.  אפשרויות  בפניהם  ופותחים  נוחה 
הטרוגניים וגלובאליים, כן ניכר שת"פ בין קבוצות ממדינות ומלאומים שונים. בחינת איום ארגוני 
הפשיעה מעידה על כי ענפי הפעילות ותחומי ה'מחיה' של הארגונים נחלקים לפעילות פלילית 
כלכליים,  רווחים  למקסם  במטרה  לבין,  שבין  התפר  על  פסיעה  תוך  לגיטימית,  פעילות  לצד 

להוסיף אפשרויות פעולה, להימנע מהפללה וכיו"ב. 

הפעילות הפלילית בה עוסקים ארגוני הפשיעה מעידה על מנעד רחב ביותר, מתחומי פשיעה 
קלאסיים "מסורתיים" ובראשם הסחר בסמים, וכלה בתחומי פשיעה "מודרניים", כגון הימורים 
סחיטה  רכוש,  שחיתות,  שוחד,  הון,  הלבנת  על  ]בדגש  להם  הנלוות  העבירות  על  באינטרנט, 
ואלימות[. לציין, כי גם ממחקרים אמריקאיים, אירופאיים, וגם בהתבסס על התכנית האסטרטגית 
של היורופול   Europol Socta(2013 , 2013(, תחום הסמים הוא המרכזי והבולט בפעילות ארגוני 

הפשיעה, לצד פעילויות שייעודן הפקת כסף, קרי - שוחד, שחיתות, הלבנת הון והימורים. 

כן: הגם שארגוני הפשיעה מצויים ב'מתחם' השיטור הגבוה, הטיפול בהם  ניתן לומר, אם 
השיטור  סוגי  שני  הקלאסי;  השיטור  ב'מתחם'  חונות  שככלל,  בעבירות  טיפול  גם  מחייב 

משלימים זה את זה. 

על  להתייצבותו  עד  השנים,  לאורך  ושינויים  תהפוכות  ידע  בישראל  הפשיעה  בארגוני  הטיפול 
ניסיון החיסול  "הפיגוע הפלילי" הראשון בישראל, עם  המתכונת הנוכחית.- ב-12/2003 נרשם 
של העבריין זאב רוזנשטיין בת"א, אירוע שיא במלחמות בין ארגוני הפשיעה שאפיינו את אותה 

התקופה, תוך פגיעה באזרחים חפים מפשע. 

מקומיים  היו  בו  המרכזי  הטיפול  גם  כמו  בנושא,  המשטרתי  השיח  המדוברת,  התקופה  עד 
יחידה סיגלה לעצמה את דפוסי ההתמודדות עם פעילות הארגונים בתחומה  באופיים, כשכל 

הטריטוריאלי. 



שי לטיפול  המשטרתיות  התשומות  את  פעילותה,  את  ישראל  משטרת  האיצה  אירוע  אותו  מאז 

 רוט

בעשור  ארוכה  מאוד  כברת-דרך  עשתה  ספק,  וללא  באמצעים  הצטיידותה  ואת  בתופעה 

ג" האחרון במתחם השיטור הגבוה. 

וב
"ה

המודיעין  אגפי  איחוד  עדים;  להגנת  הרשות  הקמת  דוגמת  מהלכים  זה  בהקשר  יוזכרו  אם  די 

 
 - והחקירות לאגף אחד; פיתוח משמעותי של יכולות הסיגינט; הקמת יחידת להב 433 המוכוונת 

ה
ב לפעול מול ארגוני פשיעה, עבירות במרחב הסייבר, תופעות פשיעה ייחודיות כגון פשיעה כלכלית, 

יס
ס ואכיפה  ועוד; קידום השימוש בתקיפה  והונאה  גודל מהותיים, עבירות שחיתות  הונאות בסדרי 

 
ה כלכלית ופעילות לחילוט רכוש עברייני; הקמת המוקד המודיעיני המשולב ושילוב הזרועות עם 

מ
ח רשויות המס; הפעלה נרחבת של נציגי משטרת ישראל בחו"ל; הקמת כוחות משימה ייעודיים 

לסיכול הלבנת הון, התמודדות עם ארגוני פשיעה, כנופיות סד"ח; ועוד. ירק

רל
ופ ניתן לומר, כי העשור האחרון רשם תהליכים משמעותיים ביותר של העצמה ופיתוח של כלים 

ר
מ ונהלים סדורים לפעילות, לצד  וגיבוש תו"לים  יכולות מרחיקות-לכת  מודיעיניים ואחרים, שילוב 

 ת
א קידום והשלמת תהליכי חקיקה מרכזיים שמטרתם "שינוי כללי המשחק", שיפור כושר ההרתעה 

ן"ומ ומול איומי הפשיעה  יכולת התמודדותה אל מול ארגוני הפשיעה בפרט  של המשטרה ושיפור 

 
ב הכלולים במתחם השיטור הגבוה, בכלל. 

מ
ש

רט כל האמור, בתורו, רשם גם הישגים לא מבוטלים.

י ת
ש וככל שנוגע לשיטור הגבוה בעת הזו - צעד משמעותי נוסף ברוח המוזכרת הינו תכנית "הרצף 

ר
לא המודיעיני", שמטרת-העל שלה היא שימוש יעיל ומתוחכם בנכסי המודיעין המשטרתי לקידום 

ניהול המאבק בפשיעה. 

מקצועי  רצף  המקיים  באופן  והתו"ל  הפו"ש  תהליכי  בהסדרת  עוסקת  זו  מטה  עבודת  ככלל, 
עמידה  מבטיח  המשטרתי,  המודיעיני  המידע  של  הערך  שרשרת  את   מטייב  ואפקטיבי, 
בסטנדרטים מקצועיים ומטייב את המענה המקצועי בכלל מערכי המודיעין המשטרתי, במטה 
ובמערך הפרוס - דסק, איסוף, מחקר אנליטי ותיאום מבצעי - כמו גם את הממשק אח"מ-אג"מ. 

כל זאת, על מנת להשיג מס' מטרות מרכזיות, כדלקמן:
באשר  רלוונטית  משטרה  יחידת  לכל  זמין  יהיה  מידע  כל  במסגרתו  יעיל,  מודיעיני  •רצף  •
הייעודית  הארצית  היחידה  רמת  ועד  נמוך  בשיטור  בעיקר  שעיסוקה  התחנה  ]מרמת  היא 
גיבוש  יאפשר  האמור  פעילותה.  לצורך  הגבוה[,  השיטור  למתחם  נוגע  העיקרי  שעיסוקה 

תמונת מודיעין ארצית לרוחב כל צי"חי הארגון ולאורך כל מדרגי הארגון.
•רצף טכנולוגי מתוחכם המוכוון הן לאיסוף ראיות ]בתיקי חקירה[ והן לאיסוף מודיעין ]לשמו[. •
•הגנה על נכסים מודיעיניים באמצעות חיסיון חומרים. יצירת חציצה מעין וירטואלית בין  •
הפעל ת מודיעין למניעה וסיכול לבין הפעלת מודיעין לצרכי חקירה, איסוף ראיות והעמדה לדין. 
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האמור נועד להגן על הנכסים המודיעיניים של המשטרה ולהתגבר על המגמה ההולכת וקונה 
חשיפתם  ומתחייבת  חקירה  כחומרי  מוגדרים  ויותר,  יותר  מודיעין,  חומרי  במסגרתה  מקום,  לה 

18 . בבתי משפט

השיטור  תפישת  ומימוש  מניעה  סיכול,  הם  המדוברת  המטה  בעבודת  המובילים  העקרונות 
המוכוון מודיעין ]והמוכוון מחקר אנליטי[, שתמציתם הובאה במסגרת מסמך זה, לעיל. 

זאת, כהזדמנות לשינוי וטיוב במובנים העיקריים הבאים:

יוזם ]סיכול, שיבוש  מגיב, לאחר ביצוע העבירה, למודל עבודה  •מעבר מעבודה עפ"י מודל  •
ומניעה[.

•   מעבר מ"התנהלות" אל מול הפשיעה, ה'רודפת' אחר ההתרחשויות, ל"ניהול" משטרתי  •
בפשיעה, על בסיס תכנון וניהול סדור ותוך התבססות על נתונים ותמונת מודיעין מוצקה. 

•  טיוב יכולת הראייה המערכתית והרב-מערכתית במאבק בפשיעה - תוצר של ההבנה,  •
כי הפשיעה, ובמיוחד הפשיעה המאורגנת, שהיא, עפ"י רוב, פשיעה חוצת-מחוזות, גבולות 
ואף מימדים, מחייבת התמודדות ארגונית מערכתית ואף התמודדות רב-מערכתית. זאת, תוך 
חלוקת עבודה, ניצול היתרונות היחסיים של כל גורם, שימוש בכלים מגוונים ומיקוד מאמץ 
העבריינית,  הפעולה  שיטת  העבריינית,  המערכת  העברייני,  היריב  של  רחבה  ראייה  מתוך 

זיהוי יתרונותיה וחולשותיה, וניצולם.
המידע  בהיצע  ועליה  המודיעין  בתחום  התפתחויות  עם  ההתמודדות  יכולת  •שיפור  •
]WEBINT, OSINT VISUAL INTELLIGENCE[. נפח המידע העומד כיום לרשות ארגוני מודיעין 
הוא עצום, בעיקר הודות לצמיחה והתפתחות של רשת האינטרנט, התפתחותם של רשתות 
חברתיות, מאגרי מידע ותרבות של שיתוף והעלאת מידע לרשת האינטרנט, באמצעות כלים 

טכנולוגיים, אנליטיים ופרקטיקות מחקריות ואחרות.

הפעולות והמהלכים המוזכרים נועדו לטייב את יכולות המודיעין המשטרתי, להגן על נכסיו היכן 
שנדרש ולהבטיח פעילות יעילה, מתוחכמת, מבוססת מודיעין, רציפה, רוחבית ואורכית, על כלל 
השיטור  במתחם  'חונים'  הגבוה, אלה אשר  השיטור  במתחם  'חונים'  צי"חי הארגון, אלה אשר 
ומה  במשטרה,  הציבור  באמון  מכריע  מרכיב  מהווה  ואשר  התחנה  ברמת  שעיקרו  הקלאסי, 

שביניהם.

75 לחוק 18  2016, לבקשת המשטרה, במסגרת תיקון מס'  לציין, כי כחלק מהמהלכים לעצירת המגמה המוזכרת, בחודש אוגוסט 
העונשין, אושר, כי רק חומר מודיעיני הרלוונטי בהכרח לענין כתב האישום ייחשף בפני החשוד וסנגורו.



שי
ט

סיכום 

ג" רו שעניינם  מאקרו  נושאי  מול  אל  ויעדים  מודיעין  מוכוון  שיטור  הוא  עיקרו  הגבוה,  השיטור 

וב
ה בעלות  משמעותיות,  פשיעה  לתופעות  בעיקר  זה  מתייחס  לפשיעה,  בהקשר  לאומי".  "ביטחון 

פוטנציאל לפגוע בחוסן הלאומי של המדינה. -" 

ה
ב

יס מתוקף היות המודיעין לב ליבו, הטקטיקות שבשימוש השיטור הגבוה מאופיינות באיסוף מידע 

ס 
ה כן, העשיה בתחום  ועל  יכולת הערכה של איומים.  ולאפשר  לייצר מודיעין  וניתוחו במטרה 

מ
ח מתאפיינת במידור, הפעלת אמצעי מודיעין, הגברת הבידוק הבטחוני באתרים מובחנים, תשאול 

י רק מאור  הרחק  ומתנהלת  חודרנית  היא  וברובה,  וכיו"ב,  מיוחדים  מעצרים  ביצוע  מוגברים,  וחיפוש 

רל הזרקורים.

רופ
מ

ת המשחק  מעל  הגבוה היא  ישראל במתחם השיטור  משטרת  יוצא, אף שפעילותה של  כפועל 

 
א החברה  של  הדמוקרטית  החוקה  על  הריבון,  על  המשטר,  יסודות  על  להגן  ונועדה  הפוליטי 

ן "ומ ומוסדותיה, ההישגים במתחם זה כמעט ולא משפיעים על אמון הציבור במשטרה. אמון הציבור 

ב
מ במשטרה, יושג בעיקר ע"י מהלכים ועשיה שיינקטו בתחם השיטור הנמוך. 

ש
רט

ת הקלאסי,  הנמוך,  השיטור  לבין  הגבוה  השיטור  בין  הטיפול  בתחומי  וההבחנה  השוני  אף  על 

 י
ש אלה אינם בבחינת שחור-לבן והשניים מתנהלים במקביל, זה לצד זה, 'מתכתבים' זה עם זה - 

ר
א משלימים זה את זה ונמהלים זה בזה. 

ל

השינוי העיקרי שנרשם בעת הנוכחית הוא, כי בתום עשור של השקעה בקידום מגוון מהלכים 
החונים במתחם השיטור הגבוה ורישום הישגים לא מבוטלים בתחום, המדיניות הארגונית גורסת 
שינוי היחס בין השיטור הגבוה לבין השיטור ה"קלאסי" והגדלת נתח חלוקת הקשב והמשאבים 
יומם  בשגרת  האזרחים  את  המטרידות  לבעיות  המענה  ראיית  מתוך  קלאסיים,  שיטור  לצרכי 

כמשתנה המשפיע העיקרי על אמון הציבור.

במשטרת  מודיעין  מוכוון  שיטור  של  דה-פקטו  ליישומו  מוביל  המודיעיני"  "הרצף  גישת  יישום 
ישראל, בכל המדרגים ]מרמת התחנה ומעלה[, לצד הגנה על נכסי המודיעין המשטרתי בראייה 
ארוכת-טווח. גישה זו שמה 'על השולחן' את חובת שיתוף כלל צרכני הארגון הרלוונטיים למידע 
ובכך מביאה לסיום תקופה ארוכה בה האמור היה, בעיקר, פרקטיקה בלתי  כמדיניות מחייבת 

פורמאלית. 

הצורך  ואת  נתונים  של  האיכות  ניתוח  סוגיית  את  הבמה  לקידמת  ומביאה  העבודה  מציפה  כן 
בפיתוח טכניקות אנליטיות מגוונות ומתקדמות להתמודדות יעילה עם אתגר המאסות האדירות 
החברה  הטכנולוגיה,  המידע,  עידן  את  המאפיינות  הרפורמות  נוכח  נדרש  מהלך  מידע,  של 

והכלכלה של המאה ה- 21. 

של  ובטיפולה  הגבוה  השיטור  שבמתחם  אלו  על  בדגש  העברייניות,  הפשיעה וההתנהגויות 
משטרת ישראל עברו שינויים משמעותיים בחלוף השנים. השילוב בין איומי הטרור, הגלובאליזציה, 
והתחבורה הפכו את העולם ל"קטן" יותר עבור העבריינים, אך  השינויים הטכנולוגיים, הניידות 
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מגבלה  מימדי הזמן והמרחב כבר כמעט ולא מהווים  כאשר  האכיפה.  רשויות  ל'גדול' עבור  
את ההתבססות על מגוון כלי האיסוף,  לאמץ גישה המרחיבה  מתבקש  האיומים,  בתמונת 
העיבוד והניתוח המודיעיניים והאנליטיים. נראה, כי השיטור מוכוון המודיעין וזה המוכוון מחקר 

אנליטי, הם תשובה חדשנית, מתאימה ורלוונטית. 
לציין, כי גם השיטור הקלאסי, הגם שאיומי התמודדותו הם שונים, יכול להפיק מאלה תועלת לא 

מבוטלת. זו, צפוי כי 'תחזיר את ההשקעה' בדמות עליה באמון הציבור במשטרה.
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ירידה רב-שנתית בעבירות הרכוש בעשור האחרון                                                     
– ניתוח מגמות סטטיסטיות –

ד"ר יקטרינה יז'מסקי 1

תקציר

שנפתחו  הפליליים  התיקים  במספר  ומתמשכת  רציפה  ירידה  מאותרת  מעשור  למעלה  זה 
במשטרת ישראל. כך, בשנים 2006–2015 ירד מספר התיקים בכ-30% ושיעור התיקים ל-100,000 
תושבים ירד בכ-40%. להמשכה של המגמה קיימות השלכות על פעילות המשטרה ועל דגשי 
עיסוקה. על כן נמצא לנכון לנסות ולבחון את שורשי המגמה בצורה רחבה ככל הניתן, כדי לספק 
לפיקוד הארגון תשובות לשורה של שאלות רלוונטיות, כגון אלה: מהם הגורמים לירידה? האם 
ירידות,  מתמטיים  מודלים  באמצעות  לחזות  ניתן  האם  הבאות?  בשנים  תימשך  הירידה  מגמת 
עליות או יציבות במספר התיקים בעתיד הקרוב? ועוד. ככלל, עניינו של מסמך זה בניסיון להשיב 
לשאלה האם ניתן לכמת את הגורמים העיקריים למגמת הירידה המתמשכת המאותרת ולמדוד 
על  המענה  חשיבות  התיקים.  היקף  על  השפעתם,  מנגנון  את  להבין  או  השפעתם,  מידת  את 
השאלה היא בקידום יכולת המשטרה להשפיע על התופעה או להיערך לשינויים הצפויים בה 

מבעוד מועד. 
זה בחרנו להתמקד בעבירות הרכוש, תוך התייחסות לארבע העבירות הנכללות בסל  במסמך 
עבירות הפע"ר – התפרצות לדירה, התפרצות לעסק, גניבה מרכב וגניבת רכב, סל אשר נמצא 
של  סטטיסטיים  בפרסומים  נפרדת  כקטגוריה  ומופיע  הארגוניות  המידע  במערכות  במעקב 
זו נובעת מהעובדה שסל עבירות זה זכה להתייחסות מיוחדת בארגון  משטרת ישראל. בחירה 
בשל היקפיו ובשל היותו מייצג עבירות רכוש חמורות הפוגעות באופן ישיר בביטחון האישי של 

האזרח. 
על  להשפיע  שביכולתם  הגורמים  בין  המקשר  המנגנון  את  להסביר  מנת  על 
יוצגו  שבמסגרתו  תיאורי  אנליטי  בניתוח  שימוש  זה  במסמך  ייעשה  הרכוש,  פשיעת 
עשייה  חשודים,  נפגעים,  חברתית-כלכלית,  סביבה  על  המלמדים  כמותיים  מדדים 

2. 2015–1993 בשנים   ישראל  במדינת  והכליאה  המשפט  מערכות  ומדיניות  משטרתית 
נראה כי ירידה בפשיעה היא תופעה בינלאומית הנובעת משילוב של גורמי מאקרו רבים, אשר 
יחד יצרו תנאים נוחים לקיום המגמה. על מנת להעריך את מידת הסיכון להיפגע מעבירות רכוש 
ושל  עבריינים  של  הכלכליים  השיקולים  של  פרטני  ניתוח  זה  במסמך  בוצע  בעתיד,  מסוימות 
בכדאיות  שינויים  כי  נראה  במסמך,  שיובא  כפי  ככלל,  הגנוב.  הרכוש  של  פוטנציאליים  צרכנים 

כלכלית, בהזדמנויות לפשיעה ובטכנולוגיות מיגון הביאו לשינוי בדפוסי הפשיעה של עבריינים. 

מדור מחקר ומדיניות, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון, משטרת ישראל. 1
לא נכללו נתונים משנים שקדמו ל-1993 עקב שינויים בהגדרות, שינויים במערכות המשטרתיות ואיכות נמוכה של קליטת הנתונים 2

בעבר
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לבדיקת  הן  ישראל,  במשטרת  החלטות  למקבלי  לבחינה  המלצות  מוצגות  המסמך  בסיכום 
היערכות לשינויים אפשריים במגמת הירידה בפשיעה הן כנקודות לתכנון הפעילות, לשם חיזוק 

המגמה הקיימת.

הקדמה

כן  על  המשטרה,  ביוזמת  או  אזרחים  של  תלונות  בעקבות  במשטרה  נפתחים  פליליים  תיקים 
מספר התיקים מייצג את היקף הפשיעה המדווחת במדינה. זה למעלה מעשור מאותרת ירידה 
רציפה ומתמשכת בסך כל התיקים הפליליים שנפתחו במשטרת ישראל )תרשים 1 להלן(. כך, 
בשנים 2006–2015 ירד מספר התיקים בכ-30% ושיעור התיקים ל-100,000 תושבים ירד בכ-
40%. באותה התקופה ירד מספר התיקים בעבירות רכוש בכ-60% )תרשים 3 בהמשך המסמך(.

תרשים 1 - תיקים שנפתחו במשטרת ישראל בשנים 1993–2015
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שיעור התיקים ל-100,000 תושבים

 יצוין כי מגמות הירידה בפשיעה אינן ייחודיות לישראל, ואלו נצפו משנות ה-90 בארה"ב ובאירופה 
)עמרם, 2012, תרשימים 6.3-6.1 בנספח(. בארה"ב, למשל, בין השנים 1990–2012 ירדו שיעורי 
את  מחפשים  שחוקרים  ניכר  בנושא  מהספרות  ב-65%.  תושבים  ל-100,000  הרכב  גניבות 
זו  זמין. במסגרת  לירידות המוזכרות ברמת המאקרו, על בסיס מידע כלכלי-חברתי  ההסברים 
פותחו מודלים סטטיסטיים שמטרתם להסביר את מגמות הפשיעה שהתרחשו בעבר. בישראל, 
ישראל,  משטרת  עם  פעולה  בשיתוף  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  הציעה   2010 בשנת 
הן  אלימות  לעבירות  מודל  )הן  בישראל  הפשיעה  שיעורי  ולחיזוי  להסבר  סטטיסטיים  מודלים 
מודל לעבירות רכוש(. המודלים נבנו לצרכים אסטרטגיים, ברזולוציה מרחבית של יישוב, מועצה 

אזורית ותחנת משטרה )גובמן, פוגל, רומנוב, רגב ועמרם, 2010(.

לעסק,  התפרצות  לדירה,  התפרצות   – הרכוש  בעבירות  היא  ההתמקדות  הנוכחי  במחקר 
גניבה מרכב וגניבת רכב. עד שנת 2006 היה חלקם של תיקי הפע"ר כ-30% מסך כל התיקים 



הפליליים שנפתחו במשטרת ישראל. ואולם בשנים 2006–2015 ירד סל עבירות הפע"ר בהדרגה 
לפחות מ-17% מסך כל התיקים )תרשים 2 להלן(. מתבקשות השאלות: האם יש מרכיבים בסל 
עבירות הפע"ר שכיום הם רלוונטיים פחות? האם נדרש עדכון של סל עבירות הרכוש החמורות 

לצורכי מדידה ומעקב? לדוגמה, גניבת אופניים אינה נכללת בסל עבירות הפע"ר, אולם מספר 3
התיקים שנפתחו בגינה עלה בהדרגה בשנים האחרונות )עלייה של כ-60% בשנת 2016 לעומת 

שנת 2012(. 

תרשים 2 - אחוז תיקי פע"ר מסך כל התיקים שנפתחו במשטרת ישראל בשנים 1993–2015
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מטרת המחקר הנוכחי היא להציע מסגרת לניתוח אנליטי תיאורי מקדים לבניית מודל סטטיסטי 
פרמטרי, שבעזרתו ניתן לאמוד ולבודד את מידת השפעתו של כל גורם מסביר על מספר התיקים. 
ראשית, יש להבין את המנגנון המקשר בין הגורמים המשפיעים על פשיעת הפע"ר ולבדוק את 

זמינות הנתונים הנדרשים לניתוח בתקופה הנחקרת, השנים 1993–2015.

סקירת ספרות4

מהי מידת ההשפעה של סביבה כלכלית-חברתית על מגמות הפשיעה בכלל ועל פשיעת הרכוש 
בפרט? שאלה זו מעניינת חוקרים במדעי החברה באקדמיה ובמשטרות בעולם. ניסיונות לקבל 

תשובה החלו בשלילת הקשר בין הדברים )Wilson, 1975(, נמשכו בניתוח סטטיסטי סטאטי של 

נתוני הפשיעה מול התנאים הקיימים, בשוק העבודה למשל )Cantor and Land, 1985(, ולאחר 
מכן, בניתוח דינאמי שבמסגרתו שינויים בפשיעה מוסברים באמצעות מודלים סטטיסטיים על 

)Rosenfeld and Levin, 2016 ( ידי שינויים באינפלציה ועל ידי מחזוריות בעסקים

)Arvanites and Defina, 2006(. מחקרים אמפיריים התבססו על מדדים מאקרו-כלכליים דוגמת 

שיעור תוצר לנפש, שיעור האבטלה )Cantor and Land, 1985(, ממוצע של משך תקופת האבטלה 

 .)Gould et al., 2002( וממוצע של שכר מעבודה )Greenberg, 2001(

 מחירי השוק של אופניים חשמליים בסוף שנת 2016 היו בטווח של ₪6000–₪2000. לאותו טווח המחירים שייכים מחשבים 3 
  ניידים וטלפונים חכמים.

סקירת הספרות הבינלאומית נעשתה על בסיס קורס של פרופ' ריצ'רד רוזנפלד מאוניברסיטת מיזורי, סנט לואיס, ארה"ב, שניתן   4  
  במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת הלימודים תשע"ו.
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הערכות סובייקטיביות המבוססות על סקרים כמו ICS שימשו במודלים להתחשבות בהערכת 5
המצב הכלכלי הנוכחי מצד הציבור וציפיותיו לגבי עתידו. "אופטימיזם כלכלי" או "אמון הצרכנים" 
נמצאו כמדדים מובהקים אשר תרמו להסבר הירידות בשיעורי פשיעת הרכוש בארה"ב ובאירופה 
בשנים האחרונות. זאת לאחר התחשבות בשיעור השוטרים לנפש, שיעור האסירים באוכלוסייה 
 Rosenfeld and( ונתונים דמוגרפיים כמו אחוז הצעירים באוכלוסייה, שיעור השחורים בארה"ב 

 Rosenfeld and Messner,( 2006 ואירועים חריגים כמו חנינה באיטליה בשנת )Fornango, 2007

.)2009

בחירת המדדים לניתוח נגזרת, בראש ובראשונה, מהבנת המנגנון המקשר בין פשיעת הרכוש 
ובין המצב הכלכלי במשק והתמריצים של כלל "השחקנים במערכת", בהנחה שאלה מקבלים 
החלטות משיקולים רציונאליים. ולענייננו, מכיוון שגניבה נעשית שלא לצריכה עצמית בלבד, רצוי 

ונכון להביא בחשבון את תנאי השוק של הרכוש הגנוב – היצע, ביקוש ומחירים. 

דוגמאות למנגנון: 

•בזמני מיתון כלכלי, כאשר הכנסות האזרחים משכר עבודה יורדות, צרכנים מחפשים מוצרים  •
עבריינים  עולה.  גנוב  לרכוש  הביקוש  מכך  כתוצאה  "אפורים".  לשווקים  פונים  ואפילו  זולים 

מגיבים לעלייה בביקוש לרכוש גנוב, והפשיעה עולה. 

•השפעת המיתון על הפשיעה קיימת כאשר ישנה אינפלציה )עלייה במחירים( ויכולת הקנייה  •
של הצרכנים נפגעת. להמחשה ולהוכחת הטענה, בימי המיתון בארה"ב בשנים 2008–2009, 
ירידות בתוצר ובאמון הצרכנים ועלייה באבטלה, המשיכה פשיעת הרכוש בארה"ב  למרות 
 Rosenfeld and Levin,( במחירים(  )ירידה  בדפלציה  הנראה,  ככל  נעוץ,  לכך  ההסבר  לרדת. 

 .)2016

במשק,  זמני  לשינוי  ולא  מדוכאות  שנים  לכמה  היא  )הכוונה  מתמשך  כלכלי"  •"פסימיזם  •
שהשפעתו על הפשיעה חלשה( "דוחף" אנשים לעולם הפשע כתוצאה מחוסר הזדמנויות 

לתעסוקה ולפרנסה חוקיות.6

בדיקה על פני טווח זמן ארוך, המאפשר ריבוי תצפיות והצבעה על מגמות לאורך השנים, היא 
דו- מקשר  למנגנון  דוגמה  דו-כיווני.  הוא  המקשר  המנגנון  האם  השאלה  לבדיקת  הכרחית 
אזי  בפשיעה,  ועלייה  כלכלית-חברתית  מצוקה  על  מאותת  גבוה  כלכלי"  "פסימיזם  אם  כיווני: 
"אופטימיזם כלכלי" אמור לאותת על צמצום בפשיעה. חשוב לומר כי ייתכן שהמודל הוא דו-
כיווני אך אינו סימטרי. כלומר אותו הגורם מסביר עלייה בפשיעה במידה שונה מירידה בפשיעה. 
ואיתור כלי רכב  ומניעה מצבית: אמצעים חדשים של מיגון  דוגמה להמחשת מנגנון חד-כיווני 
הפכו את גניבת הרכב למשימה מורכבת לעבריינים יותר מבעבר, ועקב כך ירד שיעור הפשיעה 
רכב  בגניבות  שהירידה  ייתכן  לכן  נוספות,  עבירות  לביצוע  משמש  גנוב  רכב  לעתים  זה.  מסוג 

גרמה לירידה בסך כל עבירות הרכוש והאלימות. במחקרם של גרהם ואחרים 

5The Index of Consumer Sentiment, University of Michigan
 יש לציין כי קיימות דוגמאות נוספות למשתנים שהשפעתם על הפשיעה אינה מיידית. למשל, רוזנפלד ופרננדו הראו כי עלייה   6 

.)Rosenfeld and Fornango, 2007( של 10% בשיעור האסירים מורידה את שיעורי פשיעת הרכוש ב-2.5%–2.9% בשנה העוקבת   



וביקורת, השערת  ניסוי  ובאוסטרליה כקבוצות  )Graham et al., 2011(, שימשו אזורים בארה"ב 
רכב  כלי  בגניבת  לירידה  שקדמה  לעלייה  הסבר  סיפקה  לא  אך  והתקבלה,  נבדקה  הביטחון 
במדינות אלו )נספח, תרשים 6.2(. לסיכום, עדיין יש צורך במודל מאקרו דו-כווני, כזה אשר כולל 
מנגנון סיבתי שאינו  המבוסס על  הנחקר  הפשיעה  ומותאם לסל  הרלוונטיים  הגורמים  את כל 

חד-פעמי ושניתן לשחזרו.

ניתוח

2006–2015 ירד מספר תיקי עבירות הפע"ר בישראל ב-59%, ושיעור תיקי הפע"ר  בין השנים 
אפשריות  סיבות  נציע  בטרם  להלן(.   3 בתרשים  כחול  )גרף  ב-65%  ירד  תושבים  ל-100,000 
למגמה המתוארת נשתמש בשיטות כמותיות פשוטות לחיזוי שנתי, המבוססות על נתוני העבר 
של מספר התיקים. יש לציין כי מודל כמותי להסבר מגמות העבר לשם חיזוי הפשיעה לצורכי 

. אך מהי רמת הדיוק הרצויה של המודל 7 תכנון חייב להיות אמין, יציב ומדויק מבחינה סטטיסטית
הסטטיסטי? ניתוח מקדים מספק לנו נקודת ייחוס8

 במקבץ הפרקים להלן יוסברו מגוון משתנים ונושאים, כדלקמן:

	   צורך במודל סטטיסטי משוכלל, על בסיס ניתוח סיבות מעמיק המאפשר חיזוי שינוי מגמה,     
        השפעה על התופעה והיערכות לשינויים בזמן קצר.

	 צורך בניתוח מגמות הפשיעה לפי סוג סטטיסטי של עבירות ולא לפי סל עבירות, המכיל   
      לעתים כמה סוגים סטטיסטיים, שכן, למשל, מניתוח פרטני עולה כי הירידה בהתפרצויות  
      החלה בבתי עסק ובמוסדות כבר בסוף שנות ה- 90, כנראה בזכות טכנולוגיות חדשות של  

        מערכות מיגון ואבטחה. 

לאומדני     השוואתם  תוך  משטרתיים,  נתונים  סמך  על  מעבירות  ההיפגעות  שיעורי  	 חישוב 
הירידה   כי  עולה  מההשוואה  בית(.  )משקי  עבירה  נפגעי  בסקרי  שהתקבלו  ההיפגעות     

       המשמעותית והמורגשת ביותר בציבור הייתה בגניבות חפצים מרכב או חלקי רכב. 

	 הצגת שינויים בתמהיל "סל הרכוש הגנוב", תוך התייחסות לכדאיות הכלכלית של הפשיעה. 

בעבירות     חשודים  שהיו  או  נכלאו  שנשפטו,  עבריינים  של  נבחרים  מאפיינים  	 הצגת 
של   גבוהים  רצידיביזם  שיעורי  לצד  משמעותית,  בצורה  קטנו  שלא  הסיכון,  קבוצות  רכוש.      

       אסירים פליליים, אינם תומכים בירידה בפשיעה. 

מינימום הטיה בין הערך החזוי ובין הערך המצוי, ומינימום טווח הערכים האפשריים סביב האומד הצפוי.7
למשל במחקרם של גובמן, פוגל, רומנוב, רגב ועמרם )2010(, דיוק החיזוי של שיעור עבירות הרכוש השנתי ברמה הארצית בתקופה  8 

 2006–2009 נאמד בטווח 2%–16% במונחים של טעות יחסית אבסולוטית.
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סמים,     בעבירות  המעורבים  רכוש  עברייני  בקרב  במיוחד  גבוהים,  "אקטיביות"  	 מדדי 
       צביעים על צורך להשקיע במחקר על אוכלוסיית המתמכרים ושוק הסמים בישראל, ועל  

         צורך בשיתוף פעולה בין-משרדי בפעילות למניעת פשיעה. 

	 עשייה משטרתית, בייחוד הקמת יחידת אתגר, תרמה לירידה בפשיעה. 

	 הצגת נתונים התומכים בטענה והמצביעים על כיוונים לשיפור. לסיום תוצגנה הן השפעותיהן   
          של מדיניות ומדידה ארגונית בתוך המשטרה הן השפעת המצב הביטחוני-מדיני, על הירידה    

        בפשיעת הרכוש. 

3.1    דיוק חיזוי הפשיעה באמצעות מודל כמותי 

3 להלן מוצגות שלוש הסדרות האלה: מספר תיקי פע"ר שנפתחו במשטרת ישראל  בתרשים 
בפועל בשנים 1993–2015 )גרף כחול(, וכן תוצאות של מודלים כמותיים לחיזוי שנתי )גרף אדום 
ללא  נתונים  לבסיס  מתאים  עיתית  סדרה  של  החלקה  בסיס  על  חיזוי  כי  לציין  יש  ירוק(.  וגרף 
תוצאות  את  מציג  הירוק  הגרף  מתמשכת.  במגמה  התומכת  יציבה  בסביבה  חריגים,  אירועים 
החיזוי לפי שיטה נאיבית, כאשר הערך הצפוי לשנה הקרובה זהה לערך שהיה אשתקד10. הגרף 

1 . האדום מציג את התוצאות של חישוב לפי החלקה מעריכית עם מגמה

 2015–1993 בשנים  ישראל  במשטרת  שנפתחו  פע"ר  עבירות  תיקי  מספר   -  3 תרשים 
ותוצאות של מודלים לחיזוי על בסיס החלקה
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מדדי דיוק של המודל הנאיבי – טעות יחסית אבסולוטית מינימלית 0.4% בשנת 1998 ומקסימאלית 21.5% בשנת 1997, טעות   9
.MAPE=8.4% יחסית אבסולוטית ממוצעת  

עבור פרמטרים של החלקה β=0.5 ,α=0.9 טעות יחסית אבסולוטית מינימלית 0.2% בשנת 2013 ומקסימאלית 28.1% בשנת  10 
.MAPE=7.7% 1999, טעות יחסית אבסולוטית ממוצעת  
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מספר תיקי פע"ר בפועל תוצאה של החלקה מעריכית עם מגמה חיזוי נאיבי



י
רי התקבלה הערכה גסה לגבי היקף הפשיעה הצפוי בשנה הקרובה במאמץ חישובי מינימלי )כ-

ד
ה  1993–2015, עם  2016(, אך האם התוצאות הכלל-ארציות לפי התקופה  52,000 תיקים בשנת 

ר
ב סטייה שנתית ממוצעת של כ-9,900 תיקים, מספקות את מקבלי החלטות? ומה באשר לסטייה 

-
נש שנתית ממוצעת של כ-6,300 תיקים שהתקבלה בתקופה 2006–2015? כך או כך, נרצה לקבל 

ית תוצאות שהן מדויקות לא פחות בעזרת מודל סטטיסטי משוכלל. ומכל מקום, ללא ניתוח סיבות 

 ת
ב מעמיק לא נוכל לחזות שינוי מגמה )כמו בשנים 1997 ו-1999 בתרשים 3(, לא נוכל להשפיע על 

ע
בי התופעה וגם לא להיערך לשינויים בזמן קצר.

ור
 ת

רה
וכ

ש 3.2    ניתוח מגמות הפשיעה לפי סוגים סטטיסטיים של עבירות 

 
ב

ע
ש 4 להלן מציג סדרות של עבירות פע"ר לפי הסוג הסטטיסטי על פני הזמן. יש לציין כי  תרשים 

ו
ר  1999 בהתפרצויות לבתי עסק  מגמות הירידה במספר התיקים החלו במועדים שונים – בשנת 

ה
א ומוסדות )גרף סגול(, בשנת 2004 בגניבות מתוך רכב )גרף אדום(, בשנת 2006 בהתפרצות לבתי 

וןרח דירה )גרף כחול( ובגניבות רכב )גרף ירוק(. כל הסדרות המוצגות בתרשים 4 מתואמות באופן חלש 

 
נ- 

2006 )הקורלציה ביניהן נמוכה(. לפיכך יש להסיק כי קיימות סיבות מגוונות לירידת  לפני שנת 

י
ות הפשיעה, שחלקן ייחודיות לסוג הסטטיסטי של העבירות. כדוגמה, מצלמות אבטחה ומערכות 

אזעקה נכנסו לשימוש בעסקים ובמוסדות לפני שהחל השימוש בהן בבתים פרטיים. טכנולוגיות  ח

גמ
מ

האבטחה שופרו והשימוש בהן במקומות ציבוריים גדל בישראל בשנים האחרונות, ולכן ייתכן שזו 

ו
הסיבה לירידה בהתפרצויות, שכאמור החלה קודם בעסקים ובמוסדות. מספר תיקי התפרצות  ת

ס
ט לבתי עסק ומוסדות הגיעה לרמות הנמוכות ביותר, של 6,750 תיקים, בשנת 2015. גניבה מתוך 

יט 2006 )גרף אדום(, ומאז "תפסה  רכב הייתה העבירה הנפוצה ביותר בעבירות הפע"ר עד שנת 

ס
טי את מקומה" בסטטיסטיקה המשטרתית ההתפרצות לבתי דירה, וזו הפכה לשכיחה ביותר בסל 

ו
ת )גרף כחול(. הירידה במספר תיקי גניבה מתוך רכב הייתה דרמטית ביותר – 71% ירידה בין השנים 

לעומת  תיקים(.   13,659(  2015 בשנת  ביותר  הנמוכה  לרמה  הגיע  התופעה  והיקף   ,2015–2006
זאת סדרות המייצגות התפרצויות לבתי דירה וגניבת רכב עברו עליות וירידות קלות והן מתואמות 
חזק משנת 2003 )גרף כחול וגרף ירוק(. מהשוואת תרשים 3 )אגרגטיבי( ותרשים 4 )פרטני( עולה 
כי ניתן ללמוד הרבה יותר על התופעה ועל המנגנון המקשר, אם מנתחים את מגמות הפשיעה 

ברמה של סוג סטטיסטי ולא של סל עבירות. 

תרשים 4 - מספר תיקים שנפתחו במשטרת ישראל בשנים 1993–2015, לפי סוג סטטיסטי 
של עבירות
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3.3 שיעורי ההיפגעות מעבירות לפי פשיעה מדווחת למשטרה

בתרשימים 5–6 להלן מוצגים שיעורי ההיפגעות מעבירות, כלומר מדדים לסיכויים לעבירות אשר 
חושבו על פי פשיעה שדווחה למשטרת ישראל. הסיכויים חושבו בהתאם לגודל אוכלוסיות היעד 
של העבירות – מספר משקי בית כאשר מדובר בהתפרצויות לבית או דירה, ומספר כלי רכב 
כאשר מדובר בגניבות מתוך רכב, גניבות רכב או שימוש ברכב ללא רשות )שבל"ר(. ההבדלים 
הקלים במגמות בין סדרות נומינליות )תרשים 4( ובין סדרות המייצגות סיכויים לעבירות )תרשימים 
5–6( מוסברים בצמיחה שחלה באוכלוסייה ובגידול שחל ברמת המינוע במדינת ישראל בתקופה 
והגיעו לרמות הנמוכות ביותר בסוף  הנחקרת. לפי התרשימים, הסיכויים לעבירות הלכו וקטנו 

התקופה הנחקרת. 

תרשים 5 - שיעור תיקים ל-100,000 משקי בית - התפרצות לבית
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3.4    נפגעי עבירה

תת-דיווח  של  תוצאה  או  אמיתית  היא  לעיל   6–3 בתרשימים  המוצגת  הפשיעה  ירידת  האם 
למשטרה? האם הציבור הרגיש את השינוי? כדי לתת מענה לשאלות אלו יש להשתמש בסקרי 
בהיקפים  אך  רצף,  וללא  בודדות  בשנים  בוצעו  אלו  סקרים  ונפשות(.  בית  )משקי  עבירה  נפגעי 

לא 11  הסקרים  בתוצאות  .)2015 )רוטשילד,  בישראל  הפשיעה  קורבנות  את  ייצגו  אשר  גדולים 
נמצא שינוי משמעותי בהיפגעות מגניבת רכב וגניבת רכוש מהבית, אך בולטת ירידה דרמטית 
2010–2012. אחוז משקי הבית שנפגעו ודיווחו  בגניבות חפצים מרכב או חלקי רכב, בין השנים 
למשטרה על גניבת חפצים מרכב או חלקי רכב כמעט לא השתנה, על כן התמונה שהתקבלה 
באחוז  הירידה  זאת  לעומת  ו-6(.   4 )תרשימים  אמינה  אכן  במשטרה  שנפתחו  תיקים  מניתוח 
הדיווח על גניבות כלי רכב גרמה להטיה כלפי מטה בהערכת היקפי הפשיעה מסוג זה במשטרה 

. בשנת 2000 היו שיעורי הדיווח על גניבת כלי רכב קרובים ל-100%, והדיווח 12 )תרשימים 4 ו-6(
למשטרה הביא לייזום מאמצים לאיתור כלי הרכב הגנובים. ייתכן כי שינויים בתמהיל כלי רכב, 
שינוים טכנולוגיים במערכות מיגון ואיתור כלי רכב, או שינויים בשיעור המבוטחים בקרב בעלי כלי 
רכב, גרמו לירידה בדיווח למשטרה על גנבות כלי רכב. מאחר שלא בוצעו סקרים בקרב בעלי 
עסקים לבדיקת רמות ההיפגעות של בתי עסק מעבירות רכוש, לא קיימים אומדנים לגבי קבוצה 
סטטיסטית זו. ייזום סקר "נפגעי עבירה בעסקים" היה מאפשר לבדוק את נכונותה של השערת 
הביטחון ולמצוא את הדרכים האפקטיביות למניעה של התפרצויות באמצעי המיגון המתאימים. 

טבלה 1 - אומדנים לשיעורי היפגעות ודיווח למשטרת ישראל לפי סקר נפגעי עבירה
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אחוז משקי בית שדיווחו למשטרה אחוז משקי בית שנפגעו

גניבת חפצים  גניבת חפצים 
גניבת רכוש  גניבת רכוש  שנה

מרכב או חלקי  גניבת רכב מרכב או חלקי  גניבת רכב
מהבית מהבית

רכב רכב

- 36 98 - 10 2 2000
...

57 38 88 8 10 3 2008
66 42 95 7 9 2 2009

     ...
54 30 79 8 3 2 2012
51 31 86 8 4 1 2013
55 37 81 7 3 2 2014

מקורות: למ"ס )בשנת 2000(, משטרת ישראל/אג"ת

הסקרים בוצעו בתקופה הנחקרת על ידי למ"ס )בשנת 2000(, משטרת ישראל, אג"ת )בשנים 2008-2009, 2012-2014(, בשיתוף    11
   למ"ס ומשרד לבט"פ )בשנת  2014(. יש לשים לב להבדלים בהגדרות בין "התפרצות לבית" )תרשימים 4–5( ו-"גנבת רכוש מהבית"   
  )טבלה  1(, "גניבת כלי רכב כמו מכונית או אופנוע" בסקרי נפגעי עבירה של משטרה )טבלה 1( ו-"גניבת מכונית" בסקר ביטחון אישי 
  של למ"ס ומשרד לבט"פ. תשובה לשאלה "האם דיווחת או לא" בסקר משטרתי בשנים  2012-2014 )חלק התחתון בטבלה 1( לבין 

  ספירת הדיווחים לגבי מספר הפגיעות שהתרחשו במהלך השנה במשק בית )חלק העליון בטבלה 1(.
נציין כי אחוזי הדיווח של נפגעים למשטרת ישראל היום דומים מאוד לשיעורי הדיווח בארה"ב – 80% בגין גנבות רכב, 32% בגין  12

 .)Catalano, 2006( גניבות ו-56% בגין פריצות לבית   
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3.5     "סל רכוש גנוב"

בשנים  ביותר  המשמעותית  הירידה  הפע"ר,  עבירות  מקרב  משטרתיים,  ונתונים  סקרים  פי  על 
את  להסביר  שיכולים  הדברים  אחד  כי  נראה  רכב.  מתוך  גניבות  בעבירת  הייתה  האחרונות 
ההבדל בין הקבוצות הסטטיסטיות של עבירות הרכוש הוא הרכב "סל הרכוש הגנוב". טבלה 2 
להלן מציגה שכיחויות של סוגים נבחרים של רכוש גנוב בעבירות הפע"ר בשנים 2005 ו-2015. 

טבלה 2 - סוגים נבחרים של רכוש גנוב בעבירות פע"ר, מספר מקרים בשנים 2005 ו-2015

2015 2005 רכוש

440 27,540 רדיו טייפ או רדיו דיסק לרכב

28 1,074 פאנל – רדיו טייפ או קומפקט דיסק

46 298 רדיו

68 825 מגברי רדיו

43 1,431 רמקולים לרכב

39 1,945 שמשות לרכב

3,847 13,837 מוצרי חשמל

נשאלת השאלה – האם עברייני רכוש מחפשים הזדמנויות חלופיות? ואם כן, מהן? 

המנגנון המקשר: בשנים האחרונות ירדו באופן ניכר מחיריהם של מוצרי החשמל )נספח, תרשים 
6.4( וחלו שינויים טכנולוגיים בתעשיית הרכב. התמריץ הכלכלי לפרוץ לרכב על מנת לגנוב רדיו 

טייפ או רמקולים נעלם בעשור האחרון. עקב כך השתנה תמהיל "סל הרכוש הגנוב" ופשיעה 13
כמו גניבה מתוך רכב ירדה בצורה דרמטית. עבירת ההתפרצות לרכב לא נעלמה לחלוטין, שכן 
עדיין יש תמריץ כלכלי בגניבה מתוך הרכב )גניבה של ארנק, מחשב נייד, טלפון חכם ודברי ערך 

אחרים(. 

כלכלית  מבחינה  כדאית  נותרה  רכב  כלי  גניבת  זה,  למסמך  בנספח  ו-6.5   6.4 תרשימים  לפי 
וגניבת מתכות יקרות, כגון זהב או נחושת, הפכה למשתלמת מאוד לעבריינים. כסף מזומן משך 
את תשומת לב העבריינים מאז ומתמיד. ואולם מאחר שבעשור האחרון גדל השימוש בכרטיסי 
אשראי בידי חברות וצרכנים פרטיים בישראל )נספח, תרשים 6.6(, הסיכוי למצוא מזומנים בקופות 
הוא  אשראי  בכרטיס  השימוש  מבעבר.  קטן  פרטיים  בבתים  או  ציבוריים  ומוסדות  עסקים  של 
אישי, וכיוון שכך חברות האשראי מגיבות במהירות להודעות על גניבת כרטיסים וחוסמות אותם 
ייתכן שהאמור - הירידה בשימוש במזומנים - הוא גורם נוסף לירידה המאותרת  באופן מיידי. 

בעבירות ההתפרצות. 

שיעור המחושב לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן לפי סל הצריכה הכללי13 

Dummy Text



יש לציין כי לפי ניתוח של שיעור האינפלציה השנתי )נספח, תרשים 6.7(, לא היה ניתן להגיע 13
לתובנות הללו. נראה כי עדיף להתייחס בניתוח לשינויים במדדי המחירים לפי קבוצות צריכה. 
מומלץ להשתמש במידע מודיעיני לגבי ה"סל" ומחירי הרכוש הגנוב בשוק האפור ולעקוב אחר 
ההתפתחויות על פני ציר הזמן כדי לשפר את יעילות פעילויות המניעה והתגובה של המשטרה. 
מדידת כמויות ומחירים של רכוש שכבר נגנב יכולה לעזור בהערכת הנזק הכלכלי למשק מפשיעה. 
במקרים מסוימים יש לשקול שימוש בהודעות אזהרה לציבור, מעולם המניעה המצבית, על מנת 
ומיגון מתקדמים כלפי סוגי  להביא לעלייה ברמת הערנות, או לעודד שימוש באמצעי אבטחה 
הרכוש היקרים והמבוקשים בשוק האפור. כדוגמה, התקנת תוכנות איתור או תוכנות שביכולתן 
למנוע מרחוק את השימוש במכשירים כגון מחשב או טלפון חכם, במקרה של גניבה. לו הייתה 
וזולה לחסום לגמרי את הציוד האלקטרוני לשימוש בידי זרים – סביר להניח  לציבור דרך קלה 
ציוד  ופשוטים לאיתור  זולים  לו היו למשטרה כלים  זה היה צונח.  כי מחיר הרכוש הגנוב מסוג 

אלקטרוני גנוב – הייתה המשטרה מצליחה לתפוס עברייני רכוש רבים יותר. 

3.6     מחוללי פשיעה 

שהיו  או  נכלאו  שנשפטו,  לעבריינים  בנוגע  מידע  הפשיעה  מגמות  לניתוח  יתווסף  זה  בפרק 
חשודים בעבירות פע"ר, תוך התייחסות למדדים דמוגרפיים וחברתיים במדינה. מספר האסירים 
הפליליים בישראל הוא גבוה ויציב במשך תקופה ארוכה. כעולה מתרשים 6.8 בנספח למסמך 
עלייה  בתום  האחרונות,  השנים  בשש  יציב  נותר  בישראל  הפליליים  האסירים  כלל  מספר  זה, 
של 48% במהלך שש השנים שקדמו להתייצבות. החלק היחסי של עברייני הרכוש מקרב כלל 
2010 נשפטו 15.5% מסך כל האסירים  האסירים הפליליים בישראל ירד ב-3.5% – אם בשנת 

הפליליים בגין עבירת רכוש כעבירה ראשית, בשנת 2015 עמד חלקם על 12%. 

על פי סדרת מחקרים שפרסמה מחלקת מחקר ואסטרטגיה בשב"ס, בקרב משוחררים בשנים 
2004–2008, כ-42% מכלל האסירים המשוחררים חזרו למאסר חדש במהלך חמש שנים מיום 
יותר  גבוה  אף  שנים  חמש  בתוך  למאסר  שחזרו  רכוש  עבירות  בגין  האסירים  ואחוז  שחרורם, 
רכוש  בעבירות  שנשפטו  אסירים  בקרב  גבוה  הרצידיביזם  אחוז   .)3 )טבלה  כ-56%  על  ועומד 

ונמצא במגמת ירידה קלה בלבד )טבלה 3(. 

טבלה 3 - שיעורי הרצידיביזם של אסירים בתוך חמש שנים, באחוזים )ברמן וולק, 2015(
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עבירת רכוש כלל העבירות שנת השחרור ממאסר

56.1 42.3 2004

59.3 41.9 2005

57.4 41.5 2006

54.5 41.6 2007

53.6 41.3 2008

56 42 ממוצע



ניתוח משך המאסר שנגזר בבית המשפט על עברייני פע"ר בשנים 1990–2015 )נספח למסמך, 
תרשים 6.9( מראה כי משך המאסר החציוני נותר ללא שינוי – מחצית מהנאשמים שנשפטו 
דינם נגזר לשנת מאסר. משך המאסר ברבעון התחתון של ההתפלגות הוא קבוע ועומד על 180 
)25% מהנאשמים שנשפטו דינם נגזר ל-180 ימים או פחות(. ברבעון העליון בהתפלגות  ימים 
 25%( וחצי  לשנה  משנתיים  הנגזר  בעונש  ירידה   –  2002 בשנת  משמעותי  שינוי  חל  השנתית 
בבתי  הענישה  מדיניות  שינוי  כי  ייתכן  יותר(.  או  וחצי  לשנה  נגזר  דינם  שנשפטו  מהנאשמים 
ותרם את חלקו ל"גל"  המשפט בגין עבירות פע"ר החליש את אפקט ההרתעה של המאסר 

שאותר בהתפרצויות לבתי דירה, גניבות רכב ושבל"ר בשנים 2003–2005 )תרשים 4 לעיל(. 

נוסף על האמור לעיל, לטובת מסמך זה נבדקו השאלות – האם קיימת "התמחות" בפשיעת 
הרכוש, והאם יש מאפיינים ייחודיים ל"עברייני הליבה" )גרדר-שגיב, 2012(. לשם כך נותח מדגם 
של 102,430 חשודים או נילונים בעבירות פע"ר בתקופה שמינואר 1999 ועד יולי 2016. בטבלה 
4 להלן מוצגים גודלי הקבוצות של בעלי "התמחות" בעבירות פע"ר )חשודים בעבירות רק מסוג 
סטטיסטי מסוים ומספרי העבירות לחשוד בממוצע, כמדדי "אקטיביות" של עבריינים. כל קבוצה 
על  התקופה,  באותה  בסמים  סחר  או  שימוש  בעבירות  חשודים  של  מעורבותם  לפי  פוצלה 
ובין  בין מעורבות חשודים בעבירות פע"ר  כי קיים,  ולשפוך אור על קשר, המוערך  מנת לנסות 

מעורבותם בתחום הסמים. 

טבלה 4 - שיעורי ההשתתפות ומדדי "אקטיביות" של חשודים בעבירות פע"ר
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אין “התמחות” קבוצה לפי סוג ה”התמחות”

גניבה מתוך רכב גניבת רכב או שבל"ר התפרצות לדירה התפרצות לעסק

)5( )4( )3( )2( )1( מספר סידורי

29,312 17,415 21,925 16,449 17,329 מספר חשודים

28.6% 17.0% 21.4% 16.1% 16.9% אחוז מסך כל החשודים

6.27 1.69 1.27 1.72 1.35 מספר עבירות פע”ר לחשוד

לא כן לא כן לא כן לא כן לא כן מעורבים בעבירות סמים

35% 65% 60% 40% 67% 33% 59% 41% 64% 36% אחוז חשודים מקבוצה

5.41 6.74 1.51 1.98 1.24 1.31 1.47 2.08 1.28 1.48 מספר עבירות פע”ר לחשוד 

בכמה  מעורבים  מהחשודים  כשליש  האלה:  הנתונים  נמצאו  בבדיקה  לעיל,   4 מטבלה  כעולה 
סוגים של עבירות מתוך סל עבירות הפע"ר )קבוצה 5 בטבלה(. 65% מהם מעורבים גם בעבירות 
6 עבירות פע"ר לחשוד בממוצע,  – מעל  ביותר  הוא הגבוה  ה"אקטיביות" שלהם  ומדד  סמים 
בתקופה הנחקרת. בקבוצות האחרות )קבוצות 1–4 בטבלה(, אומנם שיעור עברייני הסמים נמוך 
יותר, אך עדיין משמעותי )33%–41%( ומדד ה"אקטיביות" שלהם הוא לכל היותר שתי עבירות 
של  ה"אקטיביות"  מדד  את  מגדילה  בסמים  מעורבות  הקבוצות  בכל  בממוצע.  לחשוד  פע"ר 
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עבריינים בעבירות פע"ר, במיוחד בהתפרצויות לדירה )2( ובגניבה מתוך רכב )4(.

יש לציין כי הסטטיסטיקה המוצגת מבוססת על מידע מתיקים משטרתיים שבהם נמצא חשוד 
או נילון, וממנה ניתן רק להעריך את רמת פעילותם של עבריינים. ההנחה היא כי אם חלקם 
הגדול של חשודים המעורבים גם בעבירות פע"ר וגם בעבירות סמים הם מתמכרים, אזי הסיכוי 
שלהם להיתפס בידי משטרה גבוה יותר מסיכויים של עבריינים אחרים. לשם מיצוי כיוון חשיבה 
זה, חשוב לבדוק אם חל שינוי באוכלוסיית המתמכרים ובשוק הסמים בישראל. לפי טבלאות 
6.1–6.2 בנספח, אוכלוסיות בסיכון – מתמכרים לסמים, לאלכוהול ולהימורים, "נוער מנותק" – 
לא קטנו בצורה משמעותית בעשור האחרון. לעניין זה, נראה כי ניתן לטעון את הטיעונים האלה: 
חשיבות  יש  בפשיעה.  למעורבות  כתמריצים  סמים  של  ומחירים  סוגים  אחר  לעקוב  טעם  יש 
רבה לפעילות המודיעינית בקרב אוכלוסיות בסיכון. על מנת להוריד את פשיעת הרכוש נדרשת 
הרווחה,  הבט"פ,  משרדי  )משטרה,  הרלוונטיים  הגופים  כלל  מצד  משותפת  מניעתית  פעילות 

החינוך, הבריאות והרשות הלאומית למלחמה בסמים(.

3.7     עשייה משטרתית

בתרשים 7 להלן ניתן לראות את הקשר בין שנות הפעילות של יחידת אתג"ר – יחידה ייעודית 
שהוקמה בשנת 1998 לאיתור ותפיסת רכב גנוב – ובין מספר התיקים שנפתחו במשטרה בגין 
גניבות כלי רכב. העמודות בתרשים נצבעו לפי שנות הפעילות של יחידת אתג"ר, שכן זו פסקה 
מלפעול בשנים 2004–2005. בולט לעין כי בשנתיים המדוברות נפסקה מגמת הירידה בגניבות 
הרכב שאותרה קודם להן. בפועל, תרשים 7 להלן מצביע על אפקט מניעתי שיצרה יחידת אתג"ר. 

תרשים 7 - מספר התיקים שנפתחו במשטרת ישראל בגין גניבה ושימוש ברכב ללא רשות 
בשנים 1990–2015 
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שנות פעילות של יחידת אתג"ר

במטרה להתרשם מהשפעת העשייה המשטרתית על מגמת הפשיעה, יש להביא בחשבון את 
מדדי התפוקות החקירתיות של המשטרה בהקשר לפשיעה שכבר התרחשה, למשל – אחוז 



התיקים הגלויים )שנמצא בהם חשוד( מתוך מספר תיקי הפע"ר שנפתחו באותה התקופה. לפי 
סביב  המדד  התייצב  ולאחריו   ,2010–2008 בשנים  הגילויים  במדד  שיפור  היה  להלן   8 תרשים 
4 לעיל(,  12%. מכיוון שהירידה במספר תיקי הפע"ר החלה קודם ונמשכה לאחר מכן )תרשים 

יש להסיק כי קיימות סיבות נוספות לירידה בתיקי הפע"ר, מעבר לשיפור בתפוקות חקירתיות. 

בשנים  במשטרה  שנפתחו  פע"ר  תיקי  מספר  מתוך  הגלויים  התיקים  אחוז   -  8 תרשים 
 2015–1990

74

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ממה נבעה העלייה באחוז הגילויים? ראשית, אחוז הגילויים עלה בעשור האחרון במיוחד בתיקי 
התפרצות לבתי עסק וגניבות מתוך רכב, לצד ירידה ניכרת במספר התיקים שנפתחו )תרשים 
4, טבלה 5(. ייתכן שאת אחוז הגילויים הגבוה יחסית בתיקי התפרצות לבתי עסק )21% בשנת 
ציבוריים  במוסדות  שהותקנו  אבטחה  במצלמות  חקירה  לצורכי  בשימוש  לתלות  ניתן   )2015
ובעסקים רבים. יש לציין כי בעבירות פע"ר אחרות אחוז הגילויים נותר נמוך. בהתפרצות לבתי 

דירה אחוז הגילויים בשנת 2015 נמוך אף ממה שהיה בשנות ה-90! 

בשנים האחרונות ניכר שיפור בזמינות וביכולת התחקור של מידע בשטח, למשל – החל משנת 
2007 חוברו כל היחידות למערכת פל"א, ובשנת 2000 שודרגה מערכת טביעות האצבע ששיפרה 
את זמן ואיכות הניתוח. עם זאת עדיין יש צורך בשיפור תהליך החקירה של התפרצויות לבתי 

מגורים וגניבות רכב. 



טבלה 5 - תיקים גלויים מתוך מספר התיקים שנפתחו במשטרת ישראל בשנים הנבחרות
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-ב התפרצות לבתי עסק התפרצות לבית דירה גניבת רכב או שבל”ר גניבה מתוך רכב

נש
ית אחוז תיקים  מספר  אחוז  מספר  אחוז  מספר  אחוז  מספר  שנה

ת  גלויים תיקים  תיקים  תיקים  תיקים  תיקים  תיקים  תיקים

ב
ע גלויים גלויים גלויים

רבי 13% 24,912 13% 24,259 10% 35,464 8% 47,827 1995

ו
13% ת 17,096 8% 43,057 8% 36,243 7% 57,392 2005

רה
כ 21% 6,750 10% 20,302 11% 17,031 13% 13,659 2015

ו
 ש

ב
ע

וש
ר  3.8     השפעת היבטי מדיניות

ה
א

ורח

רבות.  שנים  במשטרה  ארגוניות  מדידה  במערכות  הוצגה  פע"ר  לעבירות  בנוגע  סטטיסטיקה 

במערכות הקומפסטט )2003–2005( והמנה"ל )2006–2011( הוגדרו יעדים כמותיים אשר כיוונו  - ן

ינ
ת

לירידה במספרי התיקים. במערכת ה"מפנ"ה" )2012–2015( עודדו היעדים עליות במדדי תפוקות 

ו
ח  כמו תיקים גלויים, כתבי אישום ומעצרים עד תום הליכים. עבירות הפע"ר נכללו בסל "העבירות 

גמ המשפיעות" כמעט בכל תחנות המשטרה לאורך תקופת השימוש במערכת ה"מפנ"ה". יז'מסקי 

ומ
ת בחקירות  ישראל  במשטרת  החקירות  מגזר  של  בפרודוקטיביות  השינויים  את  בחנה   )2015(

 
ס שינוי  נמצא  לא  אלו,  בשנים  הפע"ר  לפשיעת  בהקשר   .2014–2003 בשנים  חמורה  פשיעה 

ט
טי מובהק בתפוקות מגזר החקירות )תוך התחשבות במספר התיקים שנפתחו ובמצבת כוח האדם 

ס
ט בתחנות המשטרה(. במערכת אמו"ן, בשנת 2016 בחרו 21 תחנות משטרה להתמקד בלחימה 

וי
ת תחנה  כל  אמו"ן  במערכת   .70 מתוך  תחנות  ל-39  מספרן  עלה   2017 ובשנת  פע"ר,  בעבירות 

מציגה את תוכנית התקיפה הייעודית שמטרתה להוריד את הפשיעה בשטחה.

גדר ההפרדה )שנבנתה בעיקר בשנים 2003–2006( והגדר לאורך גבול מצרים )שנבנתה בשנים 
מביאות  הן  כי  נראה  כן  ועל  הגנוב,  ברכוש  חוץ"  ל"סחר  חדשים  חסמים  מהוות   )2012–2010

לירידה בפשיעת הרכוש.

זיו, לוין ויונאי )2010( בחנו את תאוריית הלכידות החברתית בעת מלחמת לבנון השנייה. ניתוחם 
הצביע על השפעה מובהקת של המרחק ממוקד המלחמה על הפשיעה בתקופת המלחמה. 
מבצע   ,)2009( יצוקה  עופרת  מבצע   ,)2006( השנייה  לבנון  )מלחמת  ישראל  מערכות  לפיכך 
עמוד ענן )2012( ומבצע צוק איתן )2014( הן סיבות מוערכות נוספות לירידות בפשיעת הרכוש 

בתקופה הנחקרת. 
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סיכום

הרכוש  בעבירות  הדגש  בשימת  הפשיעה,  מגמות  של  תיאורי  אנליטי  ניתוח  בוצע  זה  במסמך 
הנכללות בסל עבירות הפע"ר – התפרצות לדירה, התפרצות לעסק, גניבה מרכב וגניבת רכב. 
ניתוח הנושא בישראל בשנים  נדרשים הזמינים לטובת  רלוונטיים  נתונים  התבסס על  הניתוח 
1993–2015. מודלים כמותיים המבוססים על ניתוח סדרה עיתית שימשו לקביעת רמת הדיוק 
הרצויה – ממודל סטטיסטי פרמטרי להסבר המגמות ולחיזוי הפשיעה בעתיד הקרוב – שאותו 
ניתן לפתח במחקר המשך. האינדיקטור של "אופטימיזם או פסימיזם כלכלי" יכול להוסיף להסבר 
המרכזית  הלשכה   2011 משנת  החל  בפרט.  הרכוש  פשיעת  ושל  בכלל,  הפשיעה  מגמות  של 

תשובות 14  סמך  ועל  חודשית,  בתדירות  בישראל  צרכנים אמון  סקר  מעבירה  לסטטיסטיקה 
הנסקרים היא מפרסמת את מדד אמון הצרכנים. בעתיד, לאחר צבירת נתונים במידה מספקת 
פשיעה  של  מגמות  לניתוח  סטטיסטי  למודל  להתווסף  יכול  הצרכנים  אמון  מדד  זמן,  ולאורך 

בישראל, דוגמת מדד "האופטימיזם הכלכלי" בארה"ב )לעיל, פרק 2 במסמך זה(.

בזכות הצמיחה הכלכלית המתמשכת, העלייה בהכנסה נטו למשק בית, העלייה באמון הצרכנים, 
ישראל,  ביותר בהיסטוריה של מדינת  והירידה באינפלציה לרמות הנמוכות  העלייה בתעסוקה 
נראה, כי נוצרו תנאים לירידה בפשיעת הרכוש בעשור האחרון, כפי שזו אכן ניכרת מהנתונים. 
ניתוח פרטני של מגמות לפי סוג סטטיסטי של עבירות, סוגי רכוש גנוב וקובצי חשודים בעבירות 
רכוש העלו השערות נוספות להסברים לירידה. על סמך הבנה של התמריצים הכלכליים של 

"השחקנים" נמצאו ההסברים האפשריים הנוספים האלה:

לעבירות   התמריץ  את  הקטינה  למזומנים  כחלופה  אשראי  בכרטיסי  בשימוש  	 עלייה 
          התפרצות.

	 שינוי בתמהיל "סל רכוש גנוב" הפך גניבת חפצים מרכב לכדאית פחות עבור עבריינים.

	 שיפור טכנולוגי באמצעי מיגון ואבטחה ושימוש רחב בהם בעסקים, ואף החיוב להשתמש    
         באלה כחלק מתנאי הרישוי של העסק, הביא לידי ירידה דרמטית במספר התיקים ולעלייה    

         של ממש באחוז הגילויים בתיקים מסוג זה.

למשטרה,           בדיווח  וירידה  אתג"ר  יחידת  פעילות  רכב,  כלי  ואיתור  מיגון  באמצעי  	 שיפור 
         בכוחם לספק הסברים אפשריים לירידה במספר התיקים בגין גניבות כלי רכב.

 האם הירידה תימשך בעתיד? 

ירידה ברצידיביזם בקרב  להערכתנו, בהעדר שיפורים בכל הנוגע לשיקום אסירים משוחררים, 
אסירים בעבירות רכוש, ירידה באוכלוסיות בסיכון ושיפור בתפוקות החקירה המשטרתית, נראה 
כי אין לצפות להמשך הירידה המאותרת זה יותר מעשור בפשיעת הרכוש בישראל. יתרה מכך, 
בכוח שינויים במדדים מאקרו-כלכליים וחברתיים כפי שהוזכרו במסמך זה, לעצור את המגמה 

האופטימית של הירידה בפשיעה. 

מרכיבי המדד הם הערכות ביחס ל-12 החודשים הבאים, באשר למצב הכלכלי של משק הבית, המצב הכלכלי בישראל, ציפיות 14
לשינוי במספר המובטלים בישראל וסבירות שמשק הבית יחסוך כסף.
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ד המלצות 

רה 
ב מטרה      מתוך  הזמן,  ציר  פני  על  האפור  בשוק  מרכיביו  ומחירי  הגנוב  הרכוש  "סל"  ניתוח     •

-
ש כך,     על  נוסף  המשטרה.  של  ותגובה  מניעה  פעילויות  של  יעילותן  את  ולשפר  להתמקד   

נ
תי   מדידה  של היקפים ומחירים של רכוש גנוב יכולה לעזור גם בהערכת הנזק הכלכלי למשק   

 ת
ב   כתוצאה מפשיעה.

ע
וריב •בחינת השימוש בהודעות מזהירות לציבור על מנת להעלות את ערנותו, או לעודד שימוש     •

ת         באמצעי אבטחה ומיגון כלפי סוגי רכוש יקרים ומבוקשים בשוק האפור. 

רה
וכ

ש

את      להגדיל  מנת  על  רכב  וגניבת  דירה  לבתי  התפרצות  בעבירות  חקירה  תהליכי  •שיפור  •

 
ב       התפוקות )גילויים וכתבי אישום(.

ע
•ייזום סקר "נפגעי עבירה בעסקים" על מנת למצוא את הדרכים האפקטיביות למניעה של    רוש •

ה
א         התפרצויות. 

-ן ורח על         וגם   – הפע"ר  פשיעת  מחוללי   – המתמכרים  אוכלוסיית  אודות  על  במחקר  •השקעה  •

ינ        אודות שוק הסמים, וקידום שיתוף פעולה בין-משרדי בקרב קבוצות הסיכון על מנת  מנוע   

ות
ח 

       את כניסתן למעגל הפשיעה. 

גמ
ומ •בחינת עדכון סל עבירות הרכוש החמורות לצורכי מדידה ומעקב סטטיסטי. •

 ת
ס

ט
יט

ס
ט תודות

וי
ת

תודה לאנשי מחלקת אסטרטגיה באג"ת, סנ"ץ דוידי גרדר-שגיב ואסף שחור, על הסיוע בבניית 
הגמר  קו  אל  המסמך  הבאת  על  זיסו,  מיה  סנ"ץ  ומדיניות,  מחקר  לרמ"ד  וכן  הנתונים,  בסיס 

בתצורתו הנוכחית.
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תרשים 6.1 - שיעור פשיעת רכוש ל-100,000 תושבים בארה"ב בשנים 1960–2015
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UCR :מקור

תרשים 6.2 - שיעור גנבות רכב ל-100,000 תושבים בארה"ב בשנים 1960–2012

UCR :מקור



תרשים 6.3 - שיעור פריצות לבתים ל-100,000 תושבים בארה"ב ובאירופה בשנים 1993–
 2006

81

)Rosenfeld and Messner, 2009( :מקור

תרשים 6.4 - מדד מחירים לצרכן לפי קבוצות צריכה )הבסיס: ממוצע 2014=100(
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תרשים 6.5 - מחירים של חוזי זהב בישראל בשנים 1999-2016 
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תרשים 6.6 - מדדי ערך סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי בידי צרכנים פרטיים במחירים 
קבועים, בשנים 2008–2016. שנת בסיס 2002

מקור: למ"ס



תרשים 6.7 - שיעור האינפלציה בישראל בשנים 1990–2015
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תרשים 6.8 - מספר האסירים הפליליים בישראל בשנים 2002–2015
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תרשים 6.9 - משך המאסר בימים לפי גזר דין, בתיקים שבהם נשפטו בעבירות פע"ר בלבד, 
152015 בשנים 1990–

ייתכן שיהיו בתיק כמה 15 ולא על המאסר בפועל. נכללו תיקים שיש בהם עבירות פע"ר בלבד.  הכוונה לעונש שהוטל בגזר הדין 
עבירות פע"ר אבל לא עבירות שאינן פע"ר. נכללו תיקי בית המשפט שיש בהם רק תיק אחד. כולל קטינים, בגירים, פלסטינאים, 

זרים וכו'.

טבלה 6.1 - אוכלוסיית המתמכרים הרשומים במשרד הרווחה לפי סוג התמכרות

84

2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 שנה

14,588 14,457 14,750 15,142 15,046 14,096 13,805 סמים

7,834 7,781 7,655 7,550 7,550 7,225 6,966 אלכוהול

739 664 674 647 645 654 649 קלפים והימורים

טבלה 6.2 - בני נוער בישראל בגיל 15-17 שאינו עובד ואינו לומד בשנים נבחרות

אחוז מקבוצת הגיל מספר בני נוער )אלפים( שנה

10.7 28.9 1990

9.6 28.7 1995

7.7 25.5 2000

6.3 21.7 2005

6.7 24.4 2009

5.7 20.7 2010

8 29.3 2011

6.3 23.5 2012

6.5 25.0 2013

5.9 23.2 2014

מקור: המועצה הלאומית לשלום הילד
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מ
לצ

מצלמות גוף במשטרת ישראל - ההיבט המחקרי

ומ
גת  1 

ו רפ"ק אלון הולנברג

 ף
ב

מ  

ש

הקדמה

רט
גוף היא הפחתת פוטנציאל האלימות במפגשי אזרחים-כוחות  ית מטרתן העיקרית של מצלמות 

רש כצעד  זו  מגמה  לראות  ניתן  הציבור.   ואמון  השקיפות  הגברת  וכן  המתרס,  צדי  משני  משטרה 

א
ל  רשתיות  של  בעידן  השיטורית  המציאות  ושינוי  המצבית  המניעה  תפיסת  עם  ה"מדבר"  נוסף 

- 
ה

החברתיות ודרישה לשירותי משטרה בסטנדרט גבוה. ההנחה היא, כי בעת שימוש במצלמות, 

יה כוחות משטרה יימנעו מהפעלת כוח כאשר אין הם נדרשים לכך ומנגד, אזרחים המצולמים, מכוח 

ב
ט  הידיעה כי הם מתועדים, יימנעו מהתנגדות למעצר, מהתנהגות אלימה, משימוש בשפה תוקפנית 

ה
מ ופוגענית כלפי השוטרים ומביצוע עבירות.

ח
ק מטבע הדברים, לצד פוטנציאל הפחתת המתיחות במפגש אזרח-שוטר, לשימוש במצלמות גוף 

רי השלכות גם מהיבטי חקירה, איסוף ראיות, תביעה, והוגנות הליכים. 

כחלק מלימוד הנעשה בעולם בתחום ולטובת הבנת השלכות המהלך מונה בשלהי 2015 צוות 
עבודה בראשות רמ"ח מבצעים והוצאה משלחת ממשטרת ישראל  לביקור באנגליה ובארה"ב. 
המשלחת לוותה ע"י ד"ר ברק אריאל, חוקר ומרצה מהאוניברסיטה העברית אשר הוביל ניסויים 
רבים במשטרות בעולם לנושא מצלמות גוף והשפעתן. הצוות  המשיך בעבודת מטה משולבת 
והציג המלצותיו למפכ"ל.  המפכ"ל הנחה על "יציאה לדרך" וביצוע פיילוט בשש יחידות ברחבי 
הארץ במהלכו גובש IRE טכנולוגי לדמות המצלמה האופטימלית, נפרסו חוות שרתים מקומיות, 
בוצעו סקרי שטח בקרב שוטרים ואזרחים , התקיימו הכשרות מקצועיות ובוצעה הכנה מנטלית 

של השוטרים. 

עם תחילת הפיילוט פנתה משטרת ישראל לציבור בכלי התקשורת הארציים והמקומיים ויידעה 
ברשתות,  לציבור  פנייה  נעשתה  כן  הסיור.  שוטרי  בידי  גוף  במצלמות  השימוש  תחילת  בדבר 

לשתפו ולהזמינו להגיב לנוהל ההפעלה ולקווי היסוד של התכנית.

. ממצאי המחקר 2 הפיילוט כולו נוהל מחקרית ע"י אג"ת/מחלקת אסטרטגיה/מדור מחקר ומדיניות
והסקרים הם מעניינו של מסמך זה.

                                                                               

מדור מחקר ומדיניות, מחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון משטרת ישראל. תואר ראשון בלימודי מזרח תיכון- אוניברסיטת 1
בן גוריון. תעודה בפרופילאות- המחלקה לתואר שני בקרימינולוגיה אוניברסיטת בר אילן, תואר שני בלימודי משפט- אוניברסיטת 

בר אילן.
את תחום הסקרים במחקר ליוותה רפ"ק טלי רוטשילד, מדור מחקר ומדיניות, מחלקת אסטרטגיה באג"ת מ"י.2
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סקירת ספרות

גוף  במצלמות  שימוש  עושות  בעולם  רבות  שמשטרות  אף  כי  ונאמר  נקדים  הדברים  בפתח 
באופן כזה או אחר, מההיבט המחקרי לא בכולן נערך מחקר מלווה שממצאיו פורסמו בציבור. 
במשטרות אחרות, שבהן כן נערך מחקר מלווה הבוחן את השלכות השימוש במצלמות הגוף 

בהיבטים השונים, נרשמו ממצאים דומים מאוד לממצאים אשר יובאו להלן. 

כלפי  אזרחים  תלונות  היקף  על  משפיע  במצלמות  השימוש  כי  מעידים  המחקרים  ממצאי 
שוטרים, ומצמצם את מספר האירועים שבהם נעשה שימוש באלימות )מילולית ופיזית( מצד 
השוטר או כלפי השוטר. השימוש במצלמה מעלה את מספר המקרים שבהם המשטרה נוקטת 
צדק פרוצדורלי, כלומר יחס שווה והוגן כלפי כלל האוכלוסייה, שימוש בכוח ובסמכות רק במידת 
הצורך ובעוצמה מבוקרת שאינה עולה על הנדרש בנסיבות האירוע, וכן גישה מתונה ומרוככת 
והתנהגותו בנסיבות האירוע. עקב כך עולה גם  כזו המכילה את תגובות האזרח  מצד השוטר, 

.)farrer&barak ,2013( לגיטימיות המשטרה בעיני הציבור

במשטרות רבות בעולם שבהן נעשה שימוש במצלמות גוף ראו בתחום זה גם הזדמנות כלכלית, 
נזיקין, בבירור תלונות ציבור, הימנעות מתביעות  אשר בכוחה לחסוך למשטרה כסף בתביעות 

סרק, קיצור משך הטיפול בתביעות ובקובלנות למיניהן, ועוד. 

דוגמאות למחקרים ופרויקטים בתחום מן העולם: 

• פרויקט מצלמות הגוף המרכזי והראשון שנערך ואשר הוכיח בצורה מובהקת את   
משמעויות יישום הפרויקט היה במשטרת פלימות' )Plymouth( בדרום מערב בריטניה,    

              בשנת 2005. 
הסיור    שוטרי  מאות  שלוש  ובמהלכו   ,2007 מרץ  ועד   2006 מאוקטובר  נערך  המחק ר   

             בתחנה, אשר עברו הדרכה מפורטת באשר לאופן השימוש במצלמה ואופן הטיפול
             בחומר המצולם, השתמשו במצלמות ראש במהלך פעילותם. 

בחינ ת הפרויקט בפלימות' הצביעה על השפעה חיובית של המצלמות במגוון היבטים רחב הנוגע     
              לעבודת המשטרה ולפעילות היומיומית של המשטרה, בראש ובראשונה – שיפור באחוז  

             כתבי האישום וירידה במספר התלונות נגד שוטרים בנושאי אלימות.
    מהמחקר המלווה את פרויקט מצלמות הגוף בפלימות' עלה כדלקמן: 

•נאשמי ם שהוצגה להם ראיה מצולמת של העבירה שביצעו נטו להודות באשמה בשלב    •
             מוקדם של ההליך המשפטי. 

•השוטרי ם זכו ליחס מכבד יותר מצד אזרחים במהלך פעילותם, והמצלמות שימשו כלי    •
              יעיל לשחזור זירות אירוע וההתרחשויות בהן. ניתוח נתוני הפשיעה בתקופה שבה נעשה  
בפשיעה   1.2% של  ירידה  על  הצביע  קודמות  שנים  לעומת  גוף  במצלמות  שימוש         

            האלימה ועלייה של 7.3% בהגשת כתבי אישום בעבירות אלימות.
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מ
צ •ירידה  של 14.3% בתלונות נגד שוטרים, וירידה של 22.4% במשך הזמן שהשוטרים נדרשו  •

ל 3

ומ

(Plymouth Police department, 2007(                להשקיע בטיפול בניירת ובדוחות הקשורים לאירוע 

וג ת
לאור ההצלחה שיוחסה לפרויקט אימצו משטרות נוספות ברחבי בריטניה את המודל. ף

ב
מ

ש
ט 	 במחקר ניסויי אשר נערך במהלך שנת 2012, בוצע במשטרת ריאלטו )Rialto) בקליפורניה 

ר 4

ת 

מהמשמרות  שבמחצית  כך  למשמרות,  הסיור  שוטרי  של  אקראי  שיבוץ  שבארה"ב 

י
ש השבועיות לאורך השנה השתמשו השוטרים במצלמות גוף, ובמחצית השנייה עבדו ללא 

ר
א כי לאורך שנה שלמה, בכל שבוע, אותם  מצלמות. משמעות ההקצאה האקראית היא 

השוטרים עבדו במשמרות סיור עם ובלי מצלמות הגוף. - ל

ה 5

ה )barak, 2014( מעניק במחקרו משקל רב לשיטת החלוקה האקראית של  אריאל ברק 

י
ב

ט

אמינותו.  מידת  ועולה  המחקר  על  השליטה  נשמרת  וכך  היות  המצולמות,  המשמרות 

 
ה ובהתנהגות  הצילומים  בתוצאות  'להתערב'  יכולות  אינן  הפיילוט  יחידות  זו  שיטה  פי  על 

מ
ח השוטרים והאזרחים, ואינן יכולות להשפיע עליהם.

ירק

ממצאי המחקר הצביעו על המגמות האלה:
•נצפתה ירידה של 87.5% בתלונות נגד שוטרים בגין הפעלת כוח מוגזם )מ-24 ל-3(. •

•נצפתה ירידה של 59% באירועי השימוש בכוח )מ-61 ל-25; 17 מתוך האירועים התבצעו  •
בקבוצת הביקורת שלא הייתה מצוידת במצלמות(. 

•ללא המצלמה השתמשו שוטרים בכוח בפי שניים מהמקרים; נראה כי המצלמה מייצרת  •
הרתעה מרסנת, אשר בולמת ומפחיתה את היקף האלימות ואת עוצמתה.

•מספר התלונות נגד שוטרים לפני המחקר עמד על 1.2 תלונות בשנה לשוטר, ואילו בשנת  •
המחקר ירד בצורה דרמטית לשיעור של 0.08 תלונות לשוטר. 

•חלה ירידה בולטת בתלונות השווא עם הפעלת המצלמה. לעניין זה נראה כי המצלמה  •
מעמידה לרשות המשטרה יכולת אפקטיבית וטובה להתמודד עם תלונות שווא. 

וכן נמצאה השפעה סביבתית לשימוש במצלמות  כי האמון במשטרה עלה,  •עוד נמצא  •
ניכרו  המצלמות  הופעלו  שבהם  לאזורים  והדומים  הסמוכים  באזורים  שגם  כזה  באופן 

ירידות דומות לאלו המתוארות לעיל. 

מחקר נרחב נוסף נערך בקנדה בחודשים יולי עד אוקטובר 2009 במשטרת ויקטוריה, ובמסגרתו 
לחשוב,  נחשב  זה  מחקר  אופנים.  וסיורי  רגליים  סיורים  במהלך  גוף  במצלמות  השוטרים  צוידו 
בשל  הן  בעולם,  משטרות  בידי  בתחום  שנערכו  הראשונים  מהמחקרים  אחד  שהיה  משום  הן 

התועלות והמסקנות המשמעותיות הנובעות ממנו. 

  
3 Plymouth police department, 2007, police, camera, action.....head cameras.
4The Rialeto police department )April 2013(, body-worn video camera experiment: operation, "candid camera".
5"The effect of body-worn cameras on use of force and citizen's complaints against the police : A randomized  
   controlled trail". Journal of quantitative criminology, 31, pp. 509-535 ))2014, Ariel B., Farrer W. & Sutherland A.



במהלך תקופת המחקר נבדקה השפעתן של המצלמות במגוון אירועים, בהם תקיפות, גניבות, 
מעצרי סמים, הפרעות לשוטרים, עבירות תנועה ושוד. בדומה למחקר הבריטי, גם המחקר של 

משטרת ויקטוריה העלה תוצאות חיוביות באשר לשילוב מצלמות הגוף בפעילות המשטרה. 

ראשית, באירועים שבהם הייתה מצלמה לא הוגשה אפילו תלונה אחת מצד אזרח נגד התנהלותו 
של שוטר. שנית, במקרים רבים שימשו הסרט ופס הקול שהופקו על ידי המצלמה כראיה מרכזית 
במהלך החקירה והמשפט. אחוז כתבי האישום שהוגשו במהלך תקופת המחקר עלה מ-84% 

ל-93%, ו-91% מהנאשמים בתקריות שצולמו בחרו להודות באשמה במסגרת עסקת טיעון.

מעבר לכך, המחקר הקנדי אף בחן את עמדות השוטרים והציבור כלפי השימוש במצלמות הגוף. 
על פי סקר שערכו החוקרים, 53% מהציבור ראו בחיוב את השימוש במצלמות, בעוד 7% בלבד 
 80%  – יותר  אף  חיובי  המצלמות  כלפי  היחס  היה  שוטרים  בקרב  לו.  מתנגדים  הם  כי  אמרו 
מדויק  תיעוד  ולתובעים  לחוקרים  להעניק  יכולתם  את  מחזקת  המצלמה  כי  אמרו  מהשוטרים 
66% אמרו כי המצלמה מנטרלת חלק מהמתחים הקיימים במהלך  ומפורט יותר של אירועים, 
מצולמים.  שהם  לכך  המודעות  עקב  אגרסיביים  פחות  אזרחים  וכי  אזרחים,  עם  אינטראקציות 
77.8% מהשוטרים אמרו כי על משטרת ויקטוריה לאמץ את השימוש במצלמות גוף באופן קבוע.

	 במשטרת סינסינטי שבארה"ב הוכוון פרויקט מצלמות הגוף להיבטי אפליה וגזענות  
מצד שוטרים, תופעה מהותית אשר צברה תודעה ציבורית נרחבת והשפיעה על     

המשטרה, על האמון בה וכן על רף האלימות מצד שוטרים כלפי אוכלוסיות   תדמית    
מסוימות. ממצאי הפרויקט הביאו לידי אימות חלק מהטענות כלפי המשטרה, ובסופו    

6 . של דבר גם לשינוי ארגוני  

	 במשטרת דאלאס שבארה"ב )2015( הממצאים מצביעים על ירידה חדה במספר   
התלונות המוצדקות בגין שימוש בכוח מצד שוטרים. מפקד המשטרה המקומית     
ציין כי להערכתו הביא השימוש במצלמות להעלאת אמון הציבור במשטרה,     

כמצוטט: "...פרסום תיעוד פעילות המשטרה לציבור הופך את פעילות המשטרה, בעיקר    
בנושאים בעייתיים, לשקופה ומובנת יותר לציבור. הדבר מסייע ל"טיהור" שם המשטרה     

                במקרים רבים...". 

6Cincinnati police department – worn body camera: evaluation project, 2014.
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מ
צ פיילוט מצלמות גוף במשטרת ישראל

ל
ומ

ג ת כאמור, בשלהי שנת 2015 חודשו הדיונים בקרב מקבלי ההחלטות במשטרת ישראל בדבר השקת 

ו
ף  פרויקט מצלמות גוף למערכי הסיור והתנועה במ"י. 

ב
מ

ש
ט לאור המלצות המשלחת, השלכותיו המשמעותיות הצפויות של הפרויקט וההיערכות התשתיתית 

ר
והתו"לית הרחבה הנדרשת – מבחינה טכנולוגית, מקצועית, מנהלית, מבצעית, משפטית ואישית  ת

י
ש – הוחלט על עריכת פיילוט, לשם הבנת יתרונות ומכשלות יישום הפרויקט טרם קבלת החלטה 

ר
א בעניינו.

ל 
 -

ה
יה כוונה  מתוך  ה"גדולות",  התחנות  לעבר  הזרקור  הופנה  ככלל  הפיילוט:  תחנות  בחירת  אופן 

ב
ט להעשיר עד כמה שניתן את מספר המפגשים הפוטנציאלי של שוטר-אזרח, לאור גיוון האירועים 

 
ה ו"עוצמתם", וכן לאור הטרוגניות האוכלוסייה שעימה באים שוטרי תחנות אלו במגע. הקריטריונים 

מ
ח אשר שימשו בסיס לבחירת התחנות היו שיעור פשיעה לאלף נפש, מספר תיקי אלימות גופנית, 

ק
רי מספר תיקי אלימות במשפחה, היקף אירועי מוקד 100, היקף אירועי אלימות כלפי שוטרים, גודל 

האוכלוסייה בשטח התחנה ומספר מפגשי שוטר-אזרח.

תקופת הפיילוט: ביום 3.8.2016 החלה פריסת המצלמות ביחידות הנבחרות )פירוט בסעיף הבא(, 
והפיילוט הסתיים בכל התחנות הנבחרות ביום 21.1.2017. 

תחנות הפיילוט 
בסך הכול נבחרו ארבע יחידות סיור – בתחנות פתח תקוה, מרחב איילון, תחנת זבולון ותחנת 

באר שבע, וכן יחידת תנועה מרחבית אחת – יחידת אכיפת תנועה במרחב נגב. 
כחודש וחצי לאחר תחילת הפיילוט הוכנסו מצלמות בודדות גם ליחידת השיטור הפועלת בהר 
ואופן הפעילות הייחודיים של  יודגש כבר עתה כי לאור אופן הפריסה  י-ם, אולם  הבית במחוז 
היחידה הזו, היחידה לא תיכלל בניתוח הממצאים במסמך זה, ולאלה תהיה התייחסות נפרדת 

בסיכומם של נתונים.
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להלן טבלה המתארת את פריסת המצלמות, היקפן בכל יחידה, מועד הפריסה ועוד:

סה”כ ימ”ק/ יח’ ז’  תחנת  תחנת  תחנת  מרחב  יחידה

מרחב דוד אכיפה נגב זבולון באר שבע פתח תקווה איילון

29.9 16.8 21.9 7.9 8.8 3.8 תאריך כניסה פיילוט מנה א’
85

8 8 21 13 12 23 מספר שוטרים

6.10 5.10 5.10 תאריך כניסה יילוט מנה ב’
53 אין תוספת אין תוספת אין תוספת

20 13 20 מספר שוטרים

138 8 8 41 13 25 43 סה”כ שוטרים מצלמים

המחקר המלווה את הפיילוט

המחקר המלווה את הפיילוט נשען על נדבך אמפירי-כמותני וכן על נדבך איכותני. 

שאלות המחקר:
	 האם שימוש במצלמות גוף מסייע בחיזוק אמון הציבור בשוטרי התחנה או בשיפור השירות 

שמספקים שוטרי התחנה לאזרחים?
	 מהו יחסם של שוטרי הסיור )המשתמשים במצלמה( כלפי מצלמות הגוף?

בכל תחנה מתחנות הפיילוט – פתח תקוה, מרחב איילון, תחנת זבולון ותחנת באר שבע – נקבעה 
יחידת מחקר ויחידת ביקורת, שתיהן מתוך יחידת הסיור של התחנה, לאור העובדה שיחידות אלו 
זהות באופיין, בהיקפן ובמשאביהן, וכן באוכלוסייה ובאתגרים שעימם הן מתמודדות. בכוח יכולת 

. כמו כן נקבע כי הפעלת 7 השוואה זו כדי לסייע בניתוח המחקר ותוצאותיו, ולייצר אובייקטיביות
המצלמה על פי ההנחיות ונוהלי ההפעלה.

החלק הכמותני של המחקר המלווה את הפיילוט נשען על הנתונים כדלקמן:
סדרת סקרים – סקרי אזרחים וסקרי שוטרים שנערכו בשיטת "לפני ואחרי" )סקר שנערך לפני 
הפיילוט לשתי האוכלוסיות וסקר שנערך אחרי הפיילוט לשתי האוכלוסיות(. נוסף על כך נערך 

8. סקר מקבלי שירות במהלך הפיילוט עצמו

להלן תרשים המתאר את סידרת הסקרים והיקף המדגמים:
 

להוציא, כאמור, את מרחב דוד אשר במסגרתו פועל הפיילוט באופן אחר ולכן ינותח בנפרד .7
במערכת   8 נערך  השוטרים  וסקר  למ"י,  סקרים  שירותי  למתן  במכרז  זכתה  אשר   CI חברת  ע"י  בוצעו  האזרחים  בקרב  הסקרים 

 ממוחשבת פנים-משטרתית, באמצעות פלטפורמה של מנ"ט וממד"ה במ"י. 

Dummy TextDummy TextDummy Text
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מ
צ :T0 – טרום הפיילוט 	

ל
ומ

.)n=305 סקר בקרב כלל שוטרי הסיור בתחנות הפיילוט )מדגם 	

גת 

	 סקר בקרב אזרחים בתחנות הפיילוט )מדגם של 1,808 אזרחים, כ-450 בכל 

ו
ף  אחת מתחנות הפיילוט(. 

ב
מ

ש
רט

ת

      סקר טרום הפיילוט הפנה שאלות זהות, הן לאזרחי תחנות הפיילוט הן לכלל שוטרי הסיור 

 י
ש כלפי  ועמדות  המקומית  המשטרה  כלפי  כלליות  עמדות  בדק  השאלון  התחנות.  באותן 

ר
א מצלמות הגוף, וכן ציפיות מהפיילוט אם ימומש.

 -ל 
ה  :T1 – סקר מקבלי שירות 	

הי
ב           סק ר בקרב אזרחים אשר חוו שירות משטרתי מצולם )מדגם n=201(. סקר מקבלי השירות    

ט 
ה מצולם    שירות  קיבלו  אשר  אזרחים  של  מייצג  מדגם  מקרב  ממוקדות  תובנות  לתת  נועד          

מ
ח           במהלך יישום הפיילוט, על מנת לבחון את העשייה המשטרתית כשהיא מצולמת, ולהפיק  

רק           תובנות באשר לצורך בעריכת שינויים מהירים תוך כדי הפיילוט, במידת הנדרש. 

י

:T2 – סקר מסכם 	
.)n=204 סקר בקרב כלל שוטרי הסיור בתחנות הפיילוט )מדגם 	

	 סק ר בקרב אזרחים בתחנות הפיילוט )מדגם של 1,600 אזרחים, כ-400 בכל אחת    
            מתחנות הפיילוט(. 

           סק ר הסיום הופנה לאוכלוסיות הדומות לאלו שבסקר ההתחלתי, ומבנהו היה דומה לסקר   
          הראשון, טרום הפיילוט, כדי לאפשר ביצוע השוואות מדויקות בין הנתונים. 

•ניתוח  תפוקת היחידות במגוון פרמטרים כגון: סוג אירועים מצולמים, היקף אירועי תקיפות  •
          שוטרים ועוד. 

           לעניי ן זה נציין כי בעת היתוך וניתוח הנתונים נמצא כי, ככל הנראה, משך הפיילוט היה קצר   
          מכדי לאפשר ממצאים מובהקים תואמים בין היחידות, בהשוואת היחידות המצלמות 

          ליחידות הביקורת ]ללא מצלמות[. 
 החלק האיכותני של המחקר המלווה את הפיילוט מתאפיין בשלושה מרכיבים מרכזיים 

, כדלקמן:9 )שקדי, 2014(

ובסביבה הטבעית שבני  הוא מתקיים בשפת המילים – השפה הטבעית של בני האדם, 
האדם חיים בה. הכוונה בביטוי "שפת המילים" היא כי באמצעות המילים רוב בני האדם 
מבינים את הסיטואציה שהם שרויים בה. אנחנו בונים את העולם שלנו במילים ומפרשים 

את עצמנו במילים.
המשימה של המחקר האיכותני היא למצוא את המשמעות בתוך המילים ולהציג משמעות 

זו לאחרים.

שקדי, אשר )2014(, "מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה", הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב.9



אל  לקרבה  החותר  החוקר  והתרשמות  האינטואיטיביים  החקר  כישורי  על  מתבסס  הוא 
שהמחקר  בלבד  זו  לא  הנחקרים.  כלפי  ולאמפתיה  בהן  למעורבות  הנחקרות,  התופעות 
האולטימטיבית  התשובה  את  החיצוניים  המחקריים  הכלים  בערכת  רואה  אינו  האיכותני 
לאיכותו של המחקר, אלא שהוא מסתמך על מאפייניהם האינטואיטיביים של החוקרים 

ככלי למחקר. 
הוא משתמש בכישורי החקר האנליטי של בני האדם תוך יצירת מרחק, רפלקציה ובקרה 

של התהליך המחקרי.

ברור כי שלושת המרכיבים הנחקרים משתנים כל העת ומתנהגים באופן שונה בנסיבות שונות, 
הנבחנים  מהמשתנים  כחלק  בנסיבות  אלה  שינויים  ולהבין  לתרגם  צריכים  כחוקרים,  ואנו, 

בסיטואציה הנחקרת. 

במחקר הנוכחי הנחקרים הם אזרחים ושוטרים, והסיטואציה הנחקרת, במהותה, היא המפגש 
ביניהם. אם לא די בכך, חובה לזכור כי המציאות השיטורית היא דינמית מאוד מטבעה ומושפעת 

ממגוון רחב מאוד של משתנים, פנימיים וחיצוניים.  

ממגוון המתודולוגיות האיכותניות, המתאימה ביותר למחקר הנוכחי היא זו המתמקדת בנחקרים 
)שוטרים ואזרחים(. מתודולוגיה זו מתבססת על כישורי חקר ומיומנות חקר אינטואיטיביים, תוך 
מתן ביטוי מצומצם יחסית, אך קיים והכרחי, לכישורי החקר אנליטיים ולמיומנות חקר אנליטיות. 

בהיבטים  ופחות  הנחקרת  התופעה  של  פנימיים  בהיבטים  במיקוד  מתאפיינת  זו  מתודולוגיה 
משמעות  את  ולהסביר  להבין  לפרש,  הוא  המתודולוגיה  של  היעד   .)2014 )שקדי,  חיצוניים 
התרחשותם של הדברים. על כן אין זה מספיק לקלוט את מילותיהם של הנחקרים, אלא נדרש 
עצמם,  הנחקרים  של  הראות  מנקודת  משמעותן  מציאת  לשם  פרשנות  של  תהליך  להעבירן 

ובהקשר שבו הם חווים את נסיבות המפגש.

מתודולוגיית המחקר האיכותני 

	   המחקר האיכותני כלל את אלה:
	 צפייה שיטתית בצילומי מצלמות הגוף, תוך קטלוג וניתוח נתוני הסרטונים;

	 עריכת ראיונות ושיחות עם שוטרים וקצינים ביחידות המשתתפות בפיילוט; 
ניתוח  שוטרים",  "תקיפת  כאירועי  המוגדרים  סיור  אירועי  של  נוספת  	 בחינה 
את  ולהבין  לנסות  מנת  על  האירועים  באותם  הבולטים  האלמנטים  ובחינת 
הסיבה שהביאה לידי שימוש באלימות ואת מידת ההשפעה של מצלמת הגוף 
באותה הסיטואציה. זאת בשאיפה להבין מהי מידת תרומתה, או אי-תרומתה, 

של המצלמה להתפתחות האירוע כפי שהוא התרחש. 

	 הפרמטרים שנבחנו בניתוח הצילומים הם אלה: 
	 זהות האזרח – גיל, מוצא, מצב נפשי;
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	 סוג האירוע – כפי שהוגדר במוקד ששלח את השוטר לטיפול באירוע;
	 האם הייתה התנגדות מצד האזרח , ואם כן – באיזה אופן ובאיזו עוצמה;

	 האם הייתה הכרזה מצד השוטר על השימוש במצלמת גוף, ואם כן – באיזה שלב 
של האירוע;

	 הסביבה שבה התרחש האירוע – במקום ציבורי או פרטי, והאם נכחו בו אנשים 
נוספים;

	 לחץ המופעל על השוטר – האם היה השוטר לחוץ בזמן ונדרש להגיע לאירועים 
נוספים, או שהגיע באיחור בשל קיומם של אירועים אחרים;

בין  המפגש  מאפייני  את  לעומק  להבין  ניתן  יחד  המוזכרים  המרכיבים  כלל  משקלול 
השוטר לאזרח, וכן להבין מה גרם לאלימות, וכיצד בכוחו של השימוש במצלמות גוף 

להשפיע על אופי האירוע ועל התפתחותו. 

לעניין הניתוח האיכותני נקדים ונאמר כבר עתה כי לא בכל שאלה או סוגיה ניתן להגיע 
לכדי מסקנה חד-משמעית. זאת בעיקר מאחר שעסקינן בהתנהגות האנושית, והרי לא 
ניתן לצפות ולחזות את דרכי התנהגותם של אנשים. מה גם שלא אחת דרך התנהגותו 
לסביבה  חיצוניות,  לנסיבות  המנטאלי,  למצבו  בהקשר  להשתנות  יכולה  אדם  של 

חברתית )כגון לחץ חברתי, חברים ומשפחה שנמצאים איתו( ועוד. 

נוסף על האמור יצוין כי בבחינת השפעת מצלמות הגוף על פעילות השיטור, במיוחד 
 – האחד  האתגר  מרכזיים.  אתגרים  שני  קיימים  אזרחים,  תלונות  הגשת  של  בהיבט 
לעמוד על השפעתה הישירה של המצלמה, ולהבין איפה תרמה המצלמה את תרומתה 
באופן ניכר יותר מתרומתם של יתר המשתנים. והאתגר האחר – הממשי יותר – איך 

לנתח את השפעת המצלמה על המפגש בין השוטר לאזרח. 
עיקר הדילמה היא כיצד לאבחן את חלקו של האזרח, ולעומתו – את חלקו של השוטר, 

במפגש ביניהם.

ריכוז עיקרי ממצאים

בטבלה שלהלן מוצגים הנתונים המרכזיים של היקפי עיקרי הפעילות בתחנות הפיילוט:

מ
לצ

ומ
וגת 

 ף
ב

מ
ש

רט
 ית

רש
א

 -ל 
ה

יה
ב

 ט
ה

מ
ח

ק
רי

מספר  מספר  מספר  מספר  מספר  מספר  משך  משך  מספר  מספר  מספר  תחנה
אירועים  אירועים  דוחות  דוחות  דוחות  דוחות טיפול  טיפול  אירועים  סרטונים  אירועי 
שצולמו  שנקשרו  עיכוב  עיכוב  ששויכו  באירוע  באירוע  שתויגו שתויגו מוקד
שנקשרו  לתיק  מעצר  מעצר לחקירות מצולם  ממוצע )תחנתי(

לתיק  חקירה באירועים  ממוצע )בדקות(
חקירה שצולמו )בדקות(

396 4,142 217 10,818 416 1,765 22 23 1,722 2,244 56,879 מרחב איילון

249 4,288 53 15,290 254 749 17.8 18.5 740 990 35,084 תחנת באר שבע

185 3,099 63 9,620 193 437 14.3 17.5 422 618 31,288 תחנתזבולון

334 3,329 46 8,946 348 935 21.1 30.2 909 1,338 42,622 תחנת פתח קוה

1,168 15,470 379 44,953 1,215 3,923 3,830 5,246 166,090 סה”כ
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ירושלים הושלמו בשל  ויחידות המקומות הקדושים במרחב דוד/מחוז  יחידות תנועה נגב  נתוני 
היקפם הנמוך בהשוואה ליח' האחרות

מנתוני הטבלה לעיל עולה כדלקמן:

5,246 סרטונים. סרטונים אלה נקשרו ל-3,830 אירועי סיור שונים )שכן   	  ס ה"כ צולמו 
                  באירוע אחד ייתכנו כמה סרטונים, או שבאותו האירוע שני שוטרי בצוות נשאו מצלמות  
                  גוף(. לכן אחוז האירועים שבהם יש סרטון מתוייג מתוך כלל האירועים, הוא הנתון הנכון  

                יותר להתייחסות. 
	  ניכר  כי הצילום בתחנות הפיילוט, תרם לקיצור משך הטיפול באירוע. נציין כי קיצור משך  

                הטיפול באירוע הוא נתון משמעותי המעיד, לתפיסתנו, אף הוא על יעילות המצלמה. 

סיכום התפוקות

אירועים  פילוח  כגון  נוספים  פרמטרים  נבדקו  המחקר  במסגרת  המפורטים,  לממצאים  מעבר 
מצולמים לפי יום בשבוע, משמרת ביממה, סוג האירוע, אירועים פליליים, זהות האזרח מבקש 
השירות )קטין או בגיר; יליד הארץ, או עולה חדש( ועוד. נציין כי הבדיקה לא העלתה כל מובהקות 
זו לא נמצאו פערים מהותיים בין  או מאפיין בולט בהקשר לתפוקות פעילות. במסגרת בחינה 
קבוצת הפיילוט לקבוצת הביקורת, וגם לא בין תחנות הפיילוט, בינן לבין עצמן. ההערכה הסבירה 
לאי-המובהקות המתוארת היא משכו הקצר של הפיילוט, אשר אינו מאפשר הסקת מסקנות 

מובהקות מהסוג הזה.



ריכוז ממצאים עיקריים - סקרים
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סקר בקרב אזרחים סקר בקרב שוטרים  שלב
הסקר

1 .  76% מהאזרחים תופסים בחיוב את   1. 75% מהשוטרים תופסים  טרום 
בחיוב את השימוש במצלמת      הפיילוט ואת השימוש של שוטרי     הפיילוט

גוף במהלך עבודתם )ורק 6%      הסיור במצלמות גוף.
2 .  58% מהאזרחים סבורים כי נדרשת   רואים בכך מהלך שלילי(. 

2. 71% מהשוטרים סבורים      הכרזה מקדימה על הצילום.
3 .  46% מהאזרחים נותנים אמון גבוה  כי עליהם לשאת בעבודתם 

מצלמת גוף.     בתחנה המקומית. 
4 . 9% מהאזרחים סבורים כי שוטרי  3. 40% מהשוטרים סבורים כי 

שיטת העבודה המועדפת      התחנה המקומית משתמשים  
עליהם היא עם מצלמה.      באלימות כלפי האזרחים.

5 .  מידת האמון של האזרחים בתחנה  4. 17% מהסיירים שלא השתתפו 
בפיילוט רכשו מצלמות באופן      המקומית –  46% )ממוצע ארבע  

פרטי )עובדה המצביעה על      התחנות המשתתפות בפיילוט; יצוין  
האמון בפרויקט(.     כי משרעת מידת האמון בין התחנות   

     היא מינורית(.

1. 70% מהאזרחים תופסים בחיוב את  במהלך                              
הפיילוט ואת השימוש של שוטרי  הפיילוט

הסיור במצלמות גוף, אולם בקרב  בקרב
אלה שהיו מודעים לצילום תפיסת  אזרחים

הפיילוט עולה עוד לכדי 80%*. מקבלי 
2. 63% מהאזרחים סבורים כי נדרשת  שירות
הכרזה מקדימה על הצילום, ובקרב 

האזרחים שהיו מודעים לצילום – 
 .* 73%

3. 50% מהאזרחים שקיבלו שירות 
משטרתי בתחנות הפיילוט היו 

שבעי רצון מהטיפול המשטרתי. 
שביעות הרצון עולה לכדי 70% 

בקרב אלה שהיו מודעים לצילום *. 
כמו כן, מידת אי-שביעות הרצון של 

האזרחים מצטמצמת מ-18% מכלל 
מקבלי השירות ל-13% מקרב מקק

בלי השירות שהיו מודעים לצילום *. 
4. 55% ממקבלי השירות שהבחינו 

בהפעלת המצלמה חשו שהמצלמה 
גרמה לעלייה באמונם במשטרה *.   
5. כ-60% ממקבלי השירות שהבחינו 
בהפעלת מצלמה חשו שהמצלמה 
גרמה לעלייה בהקפדה על נהלים 

ולשימוש בשפה מנומסת והולמת *. 
6. אמון הציבור בתחנה המקומית 56% 

)53% בקרב אלה שהיו מודעים 
למצלמה*(.

7. )ממוצע של ארבעת תחנות 
הפיילוט(. 

* n=40 - מדגם קטן
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1. 70% מהשוטרים  1.   79% מהאזרחים תופסים בחיוב  בסיום הפיילוט
תופסים בחיוב       את הפיילוט ואת השימוש של    

את השימוש       שוטרי הסיור במצלמות גוף.
2 .  55% מהאזרחים סבורים כי נדרשת הכרזה  במצלמת גוף 

במהלך עבודתם          מקדימה על הצילום.
)ו-12% רואים  3.   40.3% מהאזרחים נותנים אמון גבוה  

בכך מהלך       בתחנה המקומית. 
שלילי, פי       בקרב אלה שנחשפו לפיילוט קפץ האמון   

שניים מההיקף       לכדי 57%** 

nבתחילת       ** 25= - מדגם קטן
הפיילוט(.

2. 81% מהשוטרים  4.  8% מהאזרחים סבורים כי שוטרי התחנה 

סבורים כי       המקומית משתמשים באלימות כלפי   

עליהם לשאת       האזרחים.

בעבודתם  5.   30% מאזרחי תחנות הפיילוט שמעו על 

מצלמת גוף.      הפיילוט המשטרתי ועל השימוש   

3. 49% מהשוטרים       במצלמות גוף בעיקר מהתקשורת  

סבורים כי       הארצית. 

שיטת העבודה      מידת החשיפה למצלמות הלכה למעשה   

המועדפת      בקרב הציבור הייתה נמוכה )אחוזים   

עליהם היא עם      בודדים(.

6 .  רובם הגדול של התושבים )70%–85%(   מצלמה. 

4. 25% מהסיירים      צופים שלשימוש במצלמות גוף תהיה   

שלא השתתפו      השפעה חיובית על רמת השירות של  

בפיילוט רכשו      המשטרה, על אמון הציבור, על תחושת   

מצלמות באופן      הביטחון ועל ההתנהגות של השוטרים  

פרטי )עובדה      והאזרחים במפגש ביניהם. 

המצביעה      האופטימיות גדולה אף יותר בקרב   

על האמון     התושבים ששמעו על הפרויקט.

7 . ככלל, הממצאים דומים בתחנות הפיילוט   בפרויקט(.

    השונות.
 8. נצפו עמדות והתייחסויות חיוביות מאוד 

    כלפי רעיון השימוש במצלמות גוף,  
    והתמיכה גדולה אף יותר בקרב התושבים   

    ששמעו על הפרויקט )90% תומכים(.
 9. עם זאת אין שיפור בתדמית המשטרה  
    והשוטרים המקומיים בעקבות הפיילוט.

    ניתן להניח שגם אם העמדות כלפי   
    הפרויקט המשטרתי הספציפי הן חיוביות,   
    יכולתו להשפיע על תדמית המשטרה היא   

   מוגבלת, או לפחות צריכה להיבחן על פני   
   טווח זמן ארוך יותר.

Dummy TextDummy TextDummy Text
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עמדות שוטרי תחנות בפיילוט שאלה
שוטרי תחנות בפיילוט

עמדות אזרחי תחנות בפיילוט

סקר מסכם סקר  מקדים סקר מסכם סקר מקדים

79% 76% 83% 70% "האם שימוש 
בקרב אלה שהיו  במצלמות גוף במערכי 

מודעים למצלמה –  הסיור והתנועה הוא 
]n=450[ 88%

חיובי בעיניך?"

77% 75% 83% 75% "האם אתה צופה 
בקרב אלה שהיו  שהשימוש במצלמה 

מודעים למצלמה –  ישפר את מקצועיות 
]n=450[ 80%

השוטרים?"

74% 72% 83% 76% "האם אתה צופה 
בקרב אלה שהיו  שהשימוש במצלמה 

מודעים למצלמה –  ישפר את יעילות  
 ]n=450[ 80%

השוטרים?"

74% 78% 89% 80% "האם השימוש 
בקרב אלה שהיו  במצלמה ישפר את 

מודעים למצלמה –  תחושת הביטחון 
 ]n=450[ 80%

שלך?"

73% 70% 25% 33% "האם שימוש 
בקרב אלה שהיו  במצלמות גוף 

מודעים למצלמה –  יביא לידי ירידה 
]n=450[ 77%

בשימוש בכוח מצד 

השוטרים?

80% 77% 61% 55% "האם אתה צופה שהשימוש 

במצלמה יביא לידי יחס 

שיוויוני של השוטרים לכלל 

קבוצות האוכלוסייה?"

76% 77%"האם אתה צופה שהשימוש  84% 83%
בקרב אלה שהיו 

מודעים למצלמה – במצלמה יביא לידי הקפדת 
]n=450[ 87% השוטרים על שימוש 

בשפה הולמת?"
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ריכוז תוצאות עיקריות - מחקר איכותני

לטובת חלקו האיכותני של המחקר המלווה את פיילוט מצלמות גוף נצפו, אחד לאחד, כ-15% 
מכלל הסרטונים שצולמו במסגרת הפיילוט ואשר תיעדו מפגשי אזרח-שוטר)כ-800 סרטונים(. 
הצפייה בסרטונים נעשתה בהתייחסות לשלושה משתנים אלה: התנהגות השוטר, התנהגות 

האזרח והתפתחות המפגש שוטר-אזרח. 
הניתוח בוצע לסרטונים שניכרה בהם התייחסות, ולו המינימאלית ביותר, למצלמה, או שניכרה 
הבחין  לא  כלל  שהאזרח  היה  נראה  שבהם  באירועים  למצלמה.  משמעותית  השפעה  בהם 
במצלמה או שתרומתה להתפתחות האירוע הייתה אפסית מצד כל המעורבים באירוע – לא 

נותחו הסרטונים. 
בטרם תובא תמצית עיקרי הממצאים, ייאמר שוב כי בבחינת השפעת מצלמות הגוף בפעילות 
השיטור אחד משני האתגרים המרכזיים הוא – איך לנתח את השפעת המצלמה על המפגש בין 
השוטר לאזרח. הדילמה היא כיצד לאבחן את חלקו של האזרח, ולעומתו את חלקו של השוטר, 

במפגש ביניהם, כמוצג להלן:

השפעת המצלמה על התנהגות השוטר:    .1
שליטה טובה יותר באירוע, קיצור משך האירוע והבנה טובה יותר של    א.   

ההתרחשות.    
השוטרים נשמרים בשפתם ובהתנהגותם. ב.   

השוטר חש ביטחון רב יותר מהרגיל )ללא מצלמה( במילוי המשימה. ג.   

השפעת המצלמה על התנהגות האזרח:    .2
התייחסות האזרחים למצלמה חיובית. א.   

המצלמה יוצרת אפקט הרתעה.  ב.   
האזרחים נשמרים בלשונם ובשפת גופם )נורמטיביים ולא נורמטיביים    ג.   

כאחד(.    

3. השלכות המצלמה על התפתחות המפגש שוטר-אזרח:
המצלמה אינה בולטת מספיק )בייחוד בשעות החשיכה או במקומות    א.   

חשוכים(.   
הכרזה מקדימה על הצילום משפרת את הטיפול באירוע. ב.   

שימוש במצלמת גוף מונע הישנות אירועים באותה הכתובת או עם אותו   ג.   
האזרח.   

מהצפייה בסרטונים עולות נסיבות שלהן השפעה חיובית על התנהגות    ד.   
האזרח, ואלו הן:   

	 בהתרחשות נוכחים אזרחים נורמטיביים; 

	 בהתרחשות נוכחים קרובים או חברים נורמטיביים;

	 האזרח הוא מבקש השירות מהמשטרה; 

	 כאשר אין חשש מהפעלת סנקציה;

	 בעת נוכחות של כמה שוטרים במפגש ניכרת בלימה והרתעה של  

האזרח.  
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במשטרת ישראל, כביתר משטרות העולם אשר התנסו בשימוש במצלמות גוף, ניכרת השפעתה 

הרבה של המצלמה על התנהגות השוטרים והאזרחים ועל אופי התפתחותו של המפגש שוטר- ף

ב
מ אזרח. מחקרים בעולם אף מעידים על שיפור במידת האמון של הציבור במשטרה. על כן מוערך 

ש
ט הציבור  אמון  במידת  עלייה  לידי  יביא  ישראל  במשטרת  במלואו  הפרויקט  יישום  בארץ  גם  כי 

ר
י ת

במשטרה.

רש
לא בעידן של שינוי ברוח מדיניות הארגון ומיקוד העשייה בשירות לאזרח הנורמטיבי כתפיסה, לצד 

 
 - המשך הפעילות בתחומי האכיפה והמניעה כבעבר – האמור מקבל משנה תוקף.

ה
יה

ב
יחסית  ט פשוטה  בטכנולוגיה  יעיל  לשימוש  דוגמה  הן  השוטרים  למדי  המוצמדות  הגוף  מצלמות 

ה
מ לקידום מטרות המשטרה באופן דרמטי. בעידן שבו "הכול מצולם", ציוד שוטרי הסיור במצלמות 

ח
ק

ממקורות  צילום  חומרי  על  הסתמכות  עוד  )ולא  בעצמם  אירועים  תיעוד  להם  המאפשרות  גוף 

רי זרים(, הטכנולוגיה משמשת מכפיל כוח משמעותי. השוטר הנושא מצלמה מייצר הרתעה גבוהה 
יותר במפגש עם האזרח, עובדה המפחיתה את "עוצמת הלהבות" באירוע, מספקת לו תחושת 

ביטחון והגנה ועוד.

חשוב לציין כי נוסף על היתרונות המצוינים לעיל, יתרונות מ"עולם" המפגש בין שוטר לאזרח – 
לשימוש במצלמות גוף ולראיות המצולמות יש יתרונות נוספים, ודי אם נזכיר את אלה הנוגעים 

ל"עולם" החקירות וסל הראיות, התביעה הפלילית והתעבורתית. 

האלימות  הפחתת  היא  הלא  גוף,  במצלמות  השימוש  של  העיקרית  למטרה  בהקשר  עדיין, 
במפגשים בין אזרחים לכוחות משטרה, משני צדי המתרס, הגברת השקיפות וחיזוק אמון הציבור, 
יימנעו מהפעלת כוח באופן בלתי  גוף  נושאי מצלמות  כי כוחות משטרה  ייאמר שההנחה היא 
יימנעו  מצידם,  המצולמים,  האזרחים  וכי  לכך,  נדרשים  אינם  הם  כאשר  חוקי  בלתי  או  מקצועי 
שהתנהלותם  יודעים  שהם  מכיוון  עבירות,  ומביצוע  אלימה  מהתנהגות  למעצר,  מהתנגדות 

מתועדת. 
כי  ניכר  ישראל  במשטרת  גם  כך  בעולם,  אחרות  במשטרות  ובניסויים  במחקרים  שנצפה  כפי 
הכנסת המצלמות למערך הסיור הביאה לידי הפחתת האלימות בעת מפגשים בין שוטרים 
לאזרחים, ולהערכתנו, על בסיס ממצאי הסקרים שליוו את הפיילוט, צפוי כי היא תביא גם לידי 

העלאת אמון הציבור במשטרה המקומית. 

האמור ניכר על אף משכו הקצר יחסית של הפיילוט, אשר הגביל את יכולת בחינת ההשפעות 
במבחן  המשפטית,  המלאות של השימוש במצלמות גוף. יעילותן של מצלמות גוף מהבחינה  
אמת, תרומתן להליך החקירתי, השפעתן על תפוקות הסייר ועוד – אלו נושאים שראוי לבחון, 

למדוד ולבדוק בהמשך לטובת בחינת אפקטיביות העשייה ושיפור הביצועים בעתיד.
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נושאים עיקריים להתייחסות בהקשר לפיילוט ולקראת שלב יישום הפרויקט: 
בולטות המצלמה – יש לוודא בולטות המצלמה גם בתנאי חשיכה.    	

האירוע   התפתחות  אופי  על  מכרעת  השפעה  בעלת  סוגיה   – הצילום  על  הכרזה     	

       בהמשך וכן סוגיה נדרשת בעיני האזרח.

תפיסת המצלמה בעיני האזרח כאקט אכיפתי וכהפעלת סמכות שמייצרת הרתעה, או מעלה 
הרתעה, אצל האזרח, ומנגד – בקרב השוטרים ניכר כי זו מגבירה את תודעת השירות והמקצועיות. 
שינוי התנהגות לאור נוכחות המצלמה – מסתבר כי לשינוי בהתנהגות יש גוון צורות,      	

        בהן 'נרמול' התקשורת בין השוטר לאזרח, שפת הגוף, אינטונציית הדיבור ועוד. 
המצלמה.  אלימות אזרחים – ניכר כי אזרחים נשמרים בלשונם ובשפתם נוכח     	

מפגשי שוטר-אזרח בפרהסיה – לא אחת מיקום המפגש ופומביותו, כמו גם הנוכחים       	

       בזירה, משליכים על "גובה הלהבות" באירוע. 
שליטה באירוע וקיצור משכו – ניכרת שליטה טובה יותר של השוטר באירוע בעזרת      	

       המצלמה.
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שיטור בסביבת הסעת המונים 
תקופת ההקמה - סקירת ספרות

רפ"ק אלון הולנברג1

כללי

בישראל, כמו בכל העולם המערבי, המגמה הרווחת בתחום הגיאו-דמוגרפיה צועדת לעבר עיור 
מואץ ובניית מגה-ערים – המטרופולינים. מגמה זו, לצד מציאות רבודה, רוויית-מידע, מידע זמין 
ונגיש, שינוי דפוסים בשוק העבודה ובמקצועות השכיחים במשק הכלכלי ועוד, דורשים היערכות 

על מנת לספק מענה ותמיכה למציאות המתגבשת. 
מערכת להסעת המונים היא אחד מהאלמנטים המתבקשים והנדרשים בהקשר זה, ורכבת קלה 

היא מנדבכיה המרכזיים. 
תל-אביב,  חיפה,   – לדרום  מצפון  מרכזיים,  מטרופולינים  ארבעה  ומבוססים  מגובשים  בישראל 
ירושלים ובאר שבע. סביב גרעיני המטרופולינים מתגבשים מעגלים סובבים ועוטפים, וממעגלים 
אלה אל לב המטרופולין נבנית רשת חברתית, ובעיקר כלכלית. מערכת תחבורה ציבורית יעילה 

ומפותחת ברשת דרכים ענפה תתמוך ברשתות מגה-עירוניות אלו. 
ככלל, מערכת הסעת המונים מושתתת על רכבות בין-עירוניות, רכבות עירוניות קלות )עיליות 
ותחתיות( ומערכת אוטובוסים בין-עירוניים ועירוניים. התפיסה גורסת כי כל אלה, בשילוב תזמון 
מתואם, תדירות גבוהה, חניונים ומענה לצורכי הציבור, יהוו מערכת הסעת המונים יעילה שתביא 

לידי כלכלה משגשגת.
באופן טבעי, ככל שמערכת זו מתרחבת כך גדלים צרכיה. אחד מהצרכים הבסיסיים בהקשר 
זה הוא מערך שיטור מקצועי העונה לצרכים ולדגשים הייחודיים של מערכת הסעת המונים. 
שיטור רכבות הוא תחום שיטור פרופסיונאלי ייחודי הרווח במדינות רבות בעולם. עיקר ייחודו הוא 

בהבנת ההתנהלות האנושית סביב מוקדי הפעילות לאורך המסילות, בתחנות וברציפים.
2 . מדינת ישראל מאופיינת בצפיפות אוכלוסין גבוהה )נפש/קמ"ר( בהשוואה למדינות המפותחות

לכ-23%  מגיע  בישראל  הגדולים  המטרופולינים  בארבעת  ציבורית  בתחבורה  השימוש  שיעור 
מטרופולינים  לעומת  ניכר  באופן  נמוך  הזה  השימוש  שיעור  פרטי.  ברכב   77% לעומת  בלבד, 
עולה  עוד  ל-50%.   30% בין  נע  הציבורית  בתחבורה  השימוש  שיעור  שבהם  אחרים,  מערביים 
מההשוואה העולמית כי במטרופולינים בעולם שבהם שיעור השימוש בתחבורה הציבורית גבוה, 
פועל נוסף על אוטובוסים מגוון רחב של אמצעי תחבורה ציבורית כגון רכבת קלה, מטרו ורכבת 

פרוורים. 

מדור מחקר ומדיניות, מחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון משטרת ישראל. תואר ראשון בלימודי מזרח תיכון- אוניברסיטת 1
בן גוריון. תעודה בפרופילאות- המחלקה לתואר שני בקרימינולוגיה אוניברסיטת בר אילן, תואר שני בלימודי משפט- אוניברסיטת 

בר אילן.

דו"ח הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי – דו"ח ועדת טרכטנברג, 2011, עמודים 841- 2.351
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בשונה מהאמור, בארבעת המטרופולינים בארץ, נכון להיום, עיקר השירות ניתן על ידי אוטובוסים. 
תנופה  מעגל  מייצרת  ציבורית  בתחבורה  בשימוש  ירידה  זמן  לאורך  כי  לציין  יש  זה,  לעניין 
שלילי )Vicious Cycle( המביא לידי הגברת התלות ברכב הפרטי ולפגיעה ביכולת לספק שירותי 

תחבורה ציבורית יעילים. 

לתחבורה הציבורית תפקיד מרכזי בהבטחת רמת ניידות בסיסית לאזרחי המדינה. בקרב אנשי 
העשירונים הנמוכים רמת המינוע נמוכה במידה ניכרת משאר האוכלוסייה, ועל כן הם תלויים 

4 3 TheMarker בעיתון  שהתפרסם  במאמרו   , מרטנס קרל  פרופ'  הציבורית.  התחבורה  במערך 
לקראת כנס תחבורה ציבורית שנערך בסוף מאי 2017, מציין כי מה שמייחד את שימת הדגש 

בתחבורה ציבורית יעילה בערים הוא המונח "צדק תחבורתי".

ויעילה  נאותה  ציבורית  תחבורה  שאספקת  זה  במובן  תחבורתי  צדק  על  מדבר  מרטנס  פרופ' 
פרנסה,  להשיג  להם  לסייע  מנת  על  הכרחית  הנמוכים  העשירונים  ולאנשי  הפרוורים  לאנשי 
בריאות, חינוך ועוד. עבורם – למגבלות הכיסוי של התחבורה הציבורית, הן ברמה הגיאוגרפית הן 
ברמת שעות הפעילות, משמעות רבה. מערכת תחבורה ציבורית ענפה ויעילה היא המענה 
לצמיחה  הכרחי  ומרכיב  אוויר(  זיהום  בטיחות,  גודש,  )נגישות,  התחבורה  לבעיות  ההולם 

חברתית וכלכלית.

להמחשת האמור נזכיר מחקר שערך המכון הממשלתי הבריטי לצמצום פערים )לפני כעשור, 
בהובלת ראש הממשלה דאז טוני בלייר(, ומסקנותיו העיקריות הן אלה: 40% ממחפשי העבודה 
ציינו את תנאי התחבורה כמחסום להשגת מקום עבודה ופרנסה, 6% מבני 16–24 ציינו שמגבלות 
להם  שאין  מהאנשים  ו-31%  מקצועית,  הכשרה  או  השכלה  להשיג  עליהם  היקשו  תחבורה 

מכונית אמרו שהם מוותרים על פגישות עם חברים ובני משפחה מפני שאין להם מכונית. 
ניתן לומר, אם כן, כי המטרות של מערכת תחבורה ציבורית הן העברת נוסעים משימוש ברכב 
פרטי לשימוש תחבורה הציבורית על ידי הפיכתה לנוחה ויעילה לפרט, וכן מתן ניידות תחבורתית 
לכלל האוכלוסייה )בשימת הדגש באוכלוסיות חלשות, אם כי לא רק(. בכוחה של בניית מערכות 

הסעת המונים להשיג את המטרות המוזכרות.

בפיתוח  מרכזי  מפתח  היא  המונים  הסעת  מערכת  כי  נראה  היום  הקיימת  הדברים  בתמונת 
רשת תחבורתית ובפיתוח כלכלי. פיתוח המערכות במטרופולינים הכרחי לצורך השלמת רשת 
תחבורה ציבורית היררכית של קווי רכבת בין-עירוניים, רשת קווי אוטובוסים מזינים ומשלימים 

ורשת עירונית אשר תאפשר לנוסעים שימוש יעיל בתחבורה הציבורית "מדלת לדלת".

אמצעי  העולם.  ובבירות  הגדולות  בערים  רבות  שנים  זה  נפוצות  קלות  ורכבות  תחתיות  רכבות 
תחבורה זה מזמן את אוכלוסיית המטרופולין אל לב המטרופולין ובכך משרת באופן משמעותי 

את הכלכלה המקומית. 

מרצה בטכניון לתכנון ערים, אדריכל מוסמך בתכנון ערים ובעל דוקטורט במדיניות ציבורית. כתב את הספרים "צדק תחבורתי" 3 
  ו-"תכנון תחבורה מוטה אנשים". 

פורסם בעיתון The Marker ביום 4.19.5.2017
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יש ניתן לומר כי המציאות היומיומית בגוש דן, המאופיינת בלחצי תנועה ובבעיות חניה, הכתיבו ייזום 

 רוט

של הקמת והפעלת רכבת תחתית או רכבת קלה, כפי שמוקמת בימים אלה ממש. בכל הנוגע 

ב
ס לשלב הקמת הרכבת הקלה, שהוא מעניינו של מסמך זה, חובה לציין כי הוא בעל משמעויות 

בי נרחבות אשר תובאנה להלן.

ב
 ת

ה
ס

ממושכת  ארוכה,  מגה-פרויקט,  ככל  המונים,  להסעת  מערכת  של  הקמתה  תקופת  ככלל, 

ע
ת

ומאתגרת במגוון רחב של מובנים. מלבד משך הבנייה, גם מאפייני אתרי הבנייה מסבים אתגרים 

 
ה גדולים למשטרות המקומיות ולרשויות הרלוונטיות. גודל האתרים, מורכבות הכלים והמשאבים 

ומ
ני המשונעים אל האתר וממנו, שעות הפעילות, הצפיפות האורבנית סביב אתרי הבנייה והתנועה 

- ם

האזרחית מעבר לגבולות אתרי הבנייה, אלו חלק מהאתגרים שלהתמודדות עימם נדרשים אכיפה 

 
ת ההשלכות  את  לבחון  יש  הרלוונטיים  האתגרים  מכלול  את  להקיף  מנת  על  אפקטיבי.  ושיטור 

וק
פ בממד הרחב ביותר, כדי להיערך למתן מענה לכלל התופעות וההיבטים הנגזרים. 

בניית  ת במהלך  לשכיחותם  הצפי  סדר  פי  על  ישראל,  למשטרת  הנוגעים  העיקריים  האתגרים 

ה
ה 5 . המערכת, עניינם – תעבורה, סד"ץ, פלילים ופח"ע, וכן אתגרי אסון המוני

ק
מ

 -ה 
ס פעילות יחידת שיטור בסביבת מערכת להסעת המונים - תקופת ההקמה

ריק
ת  שיטור במערכת להסעת המונים הוא ייחודי בהיבטים רבים. יחידת השיטור מקיימת את פעילותה 

ס
פ במארג רחב ומגוון של שיתופי פעולה ייחודיים עם גורמים משטרתיים ובעיקר חוץ-משטרתיים, 

ור
ת ועל השיטור בהקשר זה להתחשב בהיבטים כלכליים וגיאו-דמוגרפיים.

כמה  עד  המערכת  של  התנועה  לרציפות  תפריע  לא  השיטור  פעילות  כי  הוא  המרכזי  הרעיון 
והביקוש  היות  כי  להניח  יש  והכלכלית.  האזרחית  לפעילות  ותסייע  אותה  תשפר  ואף  שניתן, 
לשירותי  הדרישה  ותתרחב  תלך  משמעותי,  בקצב  לשנה  משנה  וגדל  הולך  ציבורית  לתחבורה 

משטרה, תחזית המצריכה היערכות. 

ככלל, הפעילות המשטרתית צריך שתיבנה על בסיס יעדים ועל פי תוכנית אסטרטגית רב-שנתית, 
ההתעצמות  תהליך  עם  בבד  בד  והזדמנויות,  איומים  וחולשות,  חוזקות  של  מקדים  מיפוי  תוך 
והפעילות של המערכת. מטבע הדברים, ככל שמערכת להסעת המונים היא מורכבת ומסועפת, 
כך מורכבת וייחודית גם הפעילות המשטרתית הצפויה ללוות אותה. חשיבות רבה נודעת לקיום 
רציפות תפקודית של הרכבת, בעיקר מטעמים כלכליים, שירותיים וחברתיים, שכן מדד התפקוד 

של המערכת להסעת המונים תלוי, בין השאר, ביחידת השיטור הפועלת בקרבו.

כדלקמן: 5

	 בתחום התעבורתי – לחצי תנועה בקרבת תחנות הרכבת, שמירה על רציפות תעבורתית, תנועה בטוחה של הרכבת הקלה, 
נסיעה בנת"ץ והפרעה לנת"ץ. 

ליצירת  ההמונים  ונוכחות  התקשורתי  ההד  וניצול  המסלול  ולאורך  התחנות  בקרבת  והפגנות  מחאות   – הסד"ץ  	 בתחום 
פרובוקציות שונות, עבירות סדר ציבורי כמו ונדליזם, פגיעה ברכוש, הסגת גבול וכו'.

בסביבות  פלילית  פעילות  עצמה,  והרכבת  הרציפים  התחנה,  בתחומי  פלילית  פעילות  עבריינים,  תנועת   – הפלילי  	 בתחום 
ארגוני  במסגרת  פעילות  וכן  תקיפה(,  )סד"ח,  אלימות  וכו'(,  גניבה  )כייסות,  רכוש  עבירות  זה  ובכלל  הצירים,  ולאורך  התחנה 

פשיעה ועוד.
	 בתחום הפח"ע – מימוש פיגוע בשלל המתווים, החל במתווה פיגוע קלאסי )דקירה, ירי, מטען או הקרבה( וכלה במגה-פיגוע 

ופיגוע בלתי קונבנציונלי. 
	 אסון המוני – על שלל מתווי האירוע האפשריים כגון תוצר של איתני הטבע או כפועל יוצא מאירוע אחר )פח"ע למשל(. 
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בשל העדר ניסיון ומצע של ידע מקומי בכל הנוגע לפעילות יחידת שיטור בתחום הסעת ההמונים 
לייצב  תידרש  היחידה  כי  ונאמר  נקדים  היחידה,  פעילות  תחומי  של  הייחודיות  בשל  וכן  בארץ, 
ולעצב הן את מצבת כוח האדם )גיוסו, הכשרתו ושימורו( הן את מצאי האמצעים הטכנולוגיים 

המתאימים והיעילים ביותר, כל זאת תוך ראיית פני עתיד ותכנון לטווח רחוק.

קרייג סירקוזה, המהנדס הראשי של משרד התחבורה במדינת קולורדו )ארה"ב(, בהתייחסותו 
מציין  הוא   ,)Chief Engineer Craig Siracusa, 2003( עבודה  אתרי  של  ולהפעלה  להקמה 
התחבורה,  משרד  בין  התקופה  משך  כל  לאורך  המתואמת  הפעילות  חובת  ואת  הקשר  את 
ועובדיו. כניסת המשטרה לאתרי הבנייה אינה  וכן מנהלי האתר  ולאומית(  )מקומית  המשטרה 
בשלב ההפעלה בלבד, אלא נדרשת כבר בשלב התכנון, תוך קבלת סיועה בהפקת המשמעויות 

הרלוונטיות הנגזרות מגודל האתר, ממשך הקמתו והפעלתו, ממשך העבודה במקום ועוד. 

כמו כן מציין סירקוזה כי על המשטרה לנתח את הנתונים ועל פי זה להגדיר את אופן פעילותה, 
מדובר  האם  רגליים?  בסיורים  או  ממונעים  בסיורים  סטטיות,  בהצבות  מדובר  האם   – כלומר 
האם   – זה  פי  ועל  האחרות?  המשימות  שלל  מקרב  סיור  במשימת  או  ייעודית  סיור  במשימת 
ה"רגילה"  הטריטוריאלית  הסיור  יחידת  פעילות  שבמסגרת  שוטרים  או  ייעודיים  שוטרים  יוצבו 
ועוד. על המשטרה להגדיר תו"ל מסודר לטיפול, הן באירועי חירום הן באירועים שגרתיים כמו 
שעבר  נהג  עוצר  כששוטר  שלעיתים  משום  זאת  וכו'.  תנועה  בדוח  טיפול  גבול,  הסגת  גניבה, 
עבירת תנועה בסמוך לאתר הבנייה הרי שעצם העצירה באותו המקום עלולה לסכן את הנהג 
והשוטר, ועשויה לגרום להפרעה קשה לתנועה. כלומר ייתכן כי פרוצדורות משטרתיות צריכות 
להשתנות נוכח התנאים בשטח, לדוגמה: הגדלת סכום הקנסות בגין דוחות תעבורה בסמיכות 
הסיכון  בשל  הן  הציבור  את  ולחנך  להרתיע  מנת  על  הן  אחר,  מקום  לכל  ביחס  הבנייה  לאתר 
והנזק שנגרם בגין הפרעה לתנועה באתר בנייה מרכזי וחשוב כבניית מערכת כבישים או מערכת 

להסעת המונים.

למשטרה יתרון מובהק במכניזם הטבוע בה לערוך תחקירים פנימיים, הפקות לקחים וכו'. חשוב, 
כבר בתחילת הדרך ולכל אורכה, לערוך בצומתי קבלת החלטות בדק בית וסיעור מוחות רחב. 

וגזרות אחריות.  המורכבות של תפעול אתרי בנייה מעין אלה דורש קביעה מראש של נהלים 
בשל ריבוי הגורמים – הפרטיים, המוסדיים והלאומיים – באתר, יש לקבוע מי ה"בוס", מי מכתיב 

את המדיניות, מי קובע את הכללים ומי מחליט בשאלות משמעותיות.

לידי  ובכך תביא  ייחודיות למתווה עבודתה,  מתוך הפעילות תצמיח היחידה פרקטיקות שיטור 
ביטוי את יעילותה ומקצועיותה. פרקטיקות אלו נועדו ליישם תפישת הפעלה משטרתית בהקשר 
למערכת להסעת המונים באופן המיטבי ביותר, באופן אשר יביא לידי ביטוי מרבי את האינטרסים 
והצרכים של הצדדים. יש לציין כי פרקטיקות אלו כוללות גם את המניעה המצבית והשימוש 
מצאי  את  להעשיר  שבכוחם  נוספים  ככלים  ושותפים(  עזר  גופי  )רשויות,  סביבתיים  במוטיבים 

הפתרונות ב"ארגז הכלים" המשטרתי. 

אכיפה באזורי עבודה היא כורח שלא ניתן להימנע ממנו. זהו נוהג נפוץ במדינות רבות בימינו, 
והשאלה העיקרית היא באיזה אופן לבצע את האכיפה ובאיזו מתכונת. 

נוכחות משטרתית מאופיינת על פי רוב בשתי אסטרטגיות – נייחות וניידות. שוטר המוצב במיקום 



יש מסוים מגדיל באופן משמעותי את מגבלת המהירות המותרת באזור המיידי. מנגד, רכב משטרתי 

 רוט

יעיל פחות בהפחתת מהירות. אכיפת המשטרה  יותר, אך עשוי להיות  גדול  יכול לכסות שטח 

ב
ס  .)Robert E. Paaswell, Waqar Azam, 2003( מסתמכת על תצפית אישית בתוספת טכנולוגיה

בי
ב

ת  דילמה נוספת נוגעת לאופן הפעלת היחידה המשטרתית האוכפת – הפעלת יחידה ייעודית, או 

ה
ס לחלופין יחידה מקומית או טריטוריאלית אשר תיתן מענה לאירועים מאתרי בניית מערכת הסעת 

ע
עבור  ת כי  הראו  רבים  מחקרים  בתחומה.  אשר  המשטרתית  הפעילות  ממחוללי  כחלק  המונים 

ה
מ אותו המיקום, שיעור התאונות יכול להיות גבוה משמעותית דווקא בתקופות של בניית מערכת 

ינו להסעת המונים, לעומת תקופות אחרות.

ם 
 - בראשית שנת 2007 החלה לפעול במדינת קולורדו יחידה משטרתית ייעודית על גבי אופנועים. 

ת
ק ייעודה של היחידה היה, בעיקר, להתמודד עם תאונות הדרכים ועבירות תעבורה, בין היתר גם 

ו
פ בסמיכות לאתרי בנייה ושיפוץ של כבישים, גשרים וכו'. ייחודה של היחידה היה בהיותה רכובה על 

 ת
ה אופנועים. היחידה התמקדה במספר מוגדר של אתרי עבודות מרכזיים, אתרים אשר בסביבתם 

ה
ק ובסמיכותם התרחש מספר גבוה יחסית של תאונות דרכים. היחידה פעלה באופן כזה שחלוקת 

מ
ה  ושלבי  הדרכים  תאונות  נתוני  משילוב  נגזרו  הפעולה  ואזורי  המשימות  וכן  והרכבם,  הצוותים 

- 
ס

סיירי התנועה  – תואמו משמרות  העבודה באתר. כלומר באתר שבו הפעילות היא רק בלילה 

קי בהתאם, באתר שבו חדלה העבודה לפרק זמן מסוים – קיבלה האכיפה פנים אחרות והותאמה, 

ר
אשר  ת  )Richard W. Myers, 2010( מפורט  דוח  חיבר  המשטרה,  מפקד  מאיירס,  ריצ'רד  וכיו"ב. 

ס
פ מציג את מתכונת ההפעלה של יחידת האכיפה על אופונועים, וכן את נתוני תאונות הדרכים אשר 

ור
ת מעידים על ירידה בהיקפי התאונות ובחומרתן. הנתונים המוצגים הם מתחילת הפיילוט )2007(, 

על מנת לספק את התמונה השלמה לפני הפיילוט, במהלכו ולאחר תקופה שבה הוא מיושם – 
עד 2010. הדוח מתאר את ייעוד היחידה ופעולותיה, תפוקותיה וכו', ומתוכו ניתן ללמוד על דפוס 

שיטור אכיפתי בנושא תנועה בסמיכות לאתרי בנייה והקמה של מערכות תחבורה.

דגשים והמלצות מהנעשה בעולם 

 Erdong Chen, Andrew( אסטרטגיות אכיפה נחלקות בדרך כלל לשתי קטגוריות רחבות אלה
 :)P. Tarko, 2012

להרתיע  מנת  על  גלויים  רכב  כלי  מציבה  המשטרה  שבה  )גלויה(,  פסיבית  	 אכיפה 
על  משמעותית  השפעה  יש  פסיבית  נייחת  לאכיפה  כי  נמצא  עבירות.  מביצוע  נהגים 
הפחתת מהירות בכל אזור העבודה. באזורי עבודה ליד כביש מהיר ללא נתיב או גבולות 
לאזור  בכניסה  ביותר  יעילה  להיות  יכולה  פסיבית  נייחת  שאכיפה  נמצא  גיאומטריים 
עבודה וכן פנימה, עד כ-800 מטרים בתוך אזור העבודה, אך מעבר לכך אין לנוכחות 

המשטרתית כל השפעה. 

ועוסקים  בולטים  שאינם  משטרתיים  רכב  כלי  בין   – וגלויה(  )סמויה  אקטיבית  	 אכיפה 
מוכוון  באופן  אשר  גלויים  רכב  כלי  באמצעות  ובין  התנועה,  חוקי  של  פעילה  באכיפה 

יעדים פועלים בשטח לאיתור ואכיפה כנגד עברייני תנועה מועדים ורצידיביסטים. 
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באסטרטגיות שהוזכרו יש לשלב גם את אלה:

וכוח אדם, ו בטכנולוגיה – כזו אשר תשפר את היכולות, תחסוך במשאבי זמן  	 שימוש  
בכלל זה אמצעים מעולם טכנולוגיית האבטחה וכו'. בכוח הטכנולוגיה גם לשמש פתרון    

למצוקות הנובעות מתנאי השטח כגון מנהור, טווחי פעולה וכו'.  

	 שימוש בטכניקות של מניעה מצבית. 

קיום מערך רחב של קשרי גומלין עם מגוון גופים הפועלים בסביבת המערכת להסעת המונים 
את  המפעילה  החברה  וכמובן  וכו',  צבא  יחידות  עמותות,  עסקיים,  גופים  מוסדות,  )רשויות, 
אינם  שמרביתם  רבים,  גורמים  ומערבת  משלבת  הרכבת  של  הפעולה  סביבת  הרכבת(.  בניית 
משטרתיים אלא מוסדיים, פרטיים ואף אזרחיים, ואולם מערך הקשרים בין הגורמים הוא הכרחי 

למימוש ייעודה של יחידת השיטור. 

החלטה  נתקבלה  בארץ  אומנם  )לכשתקום(.  המטרופולינית  התחבורה  ברשות  חלק  נטילת 
העליונה  המטרופולינית  הרשות  ככלל  כי  נציין  ואולם  הוקמה,  טרם  זו  אך  הרשות  הקמת  על 
לתחבורה היא רשות לאומית האחראית על תפעול רציף של המערכת, ולה סמכויות אשר נועדו 
חלק  ליטול  חשוב  אינטרס  למשטרה  גופים.  ובין  מקומיים  קונפליקטים  על  התגברות  לאפשר 
ברשות זו, שהרי שליטה קרובה על צומתי קבלת ההחלטות ותפעול המערכת תקל בבוא העת 

על התמודדות עם אירועים "קטנים" כ"גדולים".

אימוץ ושימוש בטכנולוגיות רלוונטיות, בעיקר מתחומי האבטחה, גילוי חנ"ם, ניהול תנועה ועוד. 
למערכות  בהתייחס  אולם  מאד,  רחב  הוא  המונים  שיטור  ליחידת  בהקשר  הטכנולוגיה  עולם 
הסעת המונים נציין כאן אמצעי אבטחה, מצלמות במעגל סגור, מערכות מידע וניטור, אפליקציות 

שונות – פנימיות וחיצוניות למשטרה ועוד. 

הפעילות  ועל  השוטרים  של  הפעילות  סביבת  על  עת  בכל  דעתו  שייתן  בטיחות  קצין  מינוי 
במהלך  וכו'(.  משטרתי  שירות  מתן  שיטור,  נקודות  שוטר-אזרח,  מפגשי  )דוגמת  המשטרתית 
כן  זמנית. כמן  נגרמת באזורי העבודה אי-נוחות  והבנייה של מערכת הסעת המונים,  ההקמה 
נהגים ועובדים נמצאים בסיכון ויש צורך לדאוג לביטחונם. את זאת ניתן לעשות על ידי נוכחות 

ואכיפה משטרתית, שבאמצעותה ניתן, למשל, לגרום לאנשים לנהוג בהתאם לחוקי התנועה. 

מודגש  שבארה"ב,  מרילנד  במדינת  התחבורה  משרד  של  עבודה  לאזורי  הבטיחות  בתוכנית 
טלוויזיה, אינטרנט, מוקד טלפוני וכיו"ב, ככלי להדרכה, ייעוץ וקבלת  השימוש באמצעים כגון 

מידע בזמן אמת על עיכובים בנסיעות עקב עבודות הבנייה. 
להעביר  הוא  ייעודן  אשר  דומות  תוכניות  מפתחות  מינסוטה(  )דוגמת  בארה"ב  נוספות  מדינות 

לנהגים מידע על העבודות, "לחנך" את הנהג לנקיטת אמצעי זהירות, לעורר מודעות וכו'. 
השימוש בשילוט ברור להעברת מסרים נפוץ מאד. להלן כמה דוגמאות לכיתובים על שלטים 
שנעשה בהם שימוש בארה"ב: "נא להאט"; "אבא שלי עובד כאן" או "אמא שלי עובדת כאן"; 

110



111

שי "הישאר ערני! שמור על ערנות ותשומת לב באזור"; "נהג כאילו חיינו תלויים בך. הם אכן תלויים 

וט
ר 

בך!!!",; "ראה כתום!"; "אנחנו נמצאים באזור העבודה ביחד"; "האט!!! זה לא יהרוג אותך"; "נסיעה 

ב
ס יחד: אוטובוס מלא אחד שווה ל-45 מכוניות".

בי כמו הנהגים, גם העובדים צריכים להיות מודרכים לשמור על ביטחונם באזור העבודה. אם למשל 

ב
מדובר באתר המבצע עבודה גם בלילה, על כל המכשירים להיות רפלקטיביים או מוארים, וכיו"ב. ת

ה
ס

ע
 ת

ה •יחידה ארצית או יחידה מקומית/מחוזית.

מ

•

ו
ני

ם  • יחידה ייעודית או טריטוריאלית.  •

- 
ת

וק יסייעו  ואילו  הייעודית  ביחידה  ישולבו  משטרתיים  מקצועות  או  יחידות  אילו  •קביעה  •

פ
מההיבט הטריטוריאלי – מוקד מידע, משל"ט אירועים, יחידת סיור, תנועה, אבטחה ורישוי,  ת

ה
ה כלבנים, חבלה, יחידת אמצעים טכנולוגיים, בטיחות, יחידת התערבות מהירה )יס"ם למיניהם(. 

ק
מ

ה  •אכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית ובנתיבים המובילים לאתר העבודה וממנו. יצוין כי אי- •

- 
ס

מימוש האכיפה יביא לידי הגברת הכאוס.

ריק
ת – דווקא בתקופות של בניית  נוכחות שוטרים באתרי עבודה  כי ללא  •מחקרים רבים הראו  •

 
ס משיעורן  יותר  ניכרת,  במידה  גבוה  להיות  עשוי  התאונות  שיעור  ההמונים,  הסעת  מערכת 

ורפ תוצאות  הראו  התאונות  בחומרת  שעסקו  מחקרים  זאת  עם  מסתיימת.  שהבנייה  בעת 

ת מעורבות ולא חד-משמעיות מבחינה סטטיסטית.

•שימוש בקטנועים ואופנועים ככלי לאכיפה ניידת.  •

טכניקות של מניעה מצבית תוך שימוש בהיבטי סביבה. מחקרים שבוצעו  •נקיטת  •
הראו כי קיימת אפקטיביות בשימוש בטכניקות של "מניעה מצבית". כך, במחקרם של 
גיילורד וגליהר )1991(, נבחנו הסיבות לכך שברכבת התחתית בהונג-קונג יש שיעורי 
פשיעה נמוכים יחסית לערים אחרות בעולם. את רוב הנימוקים שהציעו החוקרים ניתן 
לסווג כ"מניעה מצבית". לדוגמה: נמצא כי בשלב התכנון של הקמת הרכבת השתתפו 
קציני משטרה כיועצים, ובעצתם צומצמו ה"כוכים" שבהם ניתן לבצע פשע או לארוב 
וכן הותקנו מצלמות ומראות באזורים שבהם הנוכחות דלה. נוסף על כך,  לקורבנות, 
בכל קרון הותקנה מערכת תקשורת עם הקטר כך שאם מתרחש פשע נהג הקטר 
יכול לעצור את הרכבת ולנעול את הדלתות עד לבואה של המשטרה. כמו כן בתכנון 
בהם  להסתיר  שניתן  וארוניות,  ציבוריים  שירותים  של  מרובה  מבנייה  נמנעו  הרכבת 

6 . )Gaylord & Galliher, 1991( סמים או אמצעי לחימה

6Gaylord, M. S., & Galliher, J. F. )1991(. Riding the underground dragon Crime Control and Public Order on Hong Kong’s Mass 
Transit Railway. British Journal of Criminology, 31)1(, 15-26. 
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דוגמאות נוספות:

	 ניהול תנועה אקטיבי – הזרמת תנועה והכוונתה;

	 שילוט מאיר עיניים – תמרורים ושלטים;

	 שלטים דיגיטליים המציגים מידע מתחלף ומתעדכן;

	 הכוונה לנתיבים פנויים;

	 הכוונה לחניונים פנויים;

	 גל ירוק ברמזורים;

	 תאורת צירים בשעות חשיכה;

	 נתיבי תחבורה ציבורית;

	 נתיבי אופניים.

סיכום

הרכבת הקלה הנבנית כיום בגוש דן צפויה לשכלל את מערך התחבורה הציבורית הפועל כיום 
ולהשתלב עם מערכת התחבורה הציבורית הקיימת כיום, ויחד איתה ולהניע ציבור רחב יותר אל 
ותושבי  הרחוקה  הפריפריה  תושבי  לכת.  מרחיק  באופן  יצמח  אשר  תל-אביב,  מטרופולין  עבר 
ויסתמכו  ציבורית,  ותחבורה  ישראל  רכבת  באמצעות  לתל-אביב  יגיעו  המרוחקים  המעגלים 
בתנועתם בתוך גוש דן על הרכבת הקלה. המדובר, ללא ספק מדובר במהלך אסטרטגי עתיר 

השלכות על הכלכלה והחברה. 

מתוך הספרות הקיימת בנושא בעולם, המקדים את ישראל בכל הנוגע למערכות הסעת המונים, 
משטרות  ספציפי.  פרופסיונאלי  שיטור  תחום  הוא  המונים  להסעת  במערכת  שיטור  כי  ניכר 
העולם, בעיקר במטרופולינים גדולים, השכילו לייחד יחידות שיטור ספציפיות לשיטור במערכת 

להסעת המונים. ככל שהמערכת מורכבת וסבוכה כך גם אתגרי השיטור גדלים. 

בהתבסס על האמור לעיל מצאנו לנכון להמליץ על מספר היבטים מרכזיים בבניין הכוח והפעלתו: 

יוקמו מערכי הסעת  בשלב זה היחידה צריכה להיות מקומית או מחוזית. בהמשך, אם וכאשר 
המונים נוספים, תיבחן האפשרות להפוך את היחידה לארצית.

כחלק  זו  משימה  המבצעת  טריטוריאלית  יחידה  ולא  ייעודית  יחידה  להיות  צריכה  •היחידה  •
מסל משימותיה האחרות. 

•בשלב ההקמה נדרשים המקצועות המשטרתיים האלה: משל"ט מבצעי, מוקד שירות ומידע  •
לאזרחים, סיור, תנועה, בוחני תנועה, בטיחות, אבטחה ורישוי.

ההקמה  תקופת  לאורך  תסייע  העבודה  לאתרי  הסמוך  ציבורית  תחבורה  בנתיב  •אכיפה  •



שי בהתמודדות עם מאסת האירועים וגודש התנועה. 

וט
ר 

ב •שימוש בקטנועים ככלי לניוד שוטרים ותגובה לאירועים.  •

ס
בי

ב •ניצול פרקטיקות המניעה המצבית ושיתוף פעולה עם רשויות כמכפיל כוח. •

ת 
ה

ס
ע

ת לא  אך  התנועה,  בתחום  בעיקר  ייחודית,  התייחסות  הדורש  שלב  הוא  המערכת  בניית  שלב 

 
ה סביבת  את  לעצמה  תסגל  הקורה,  לעובי  תיכנס  המשטרה  שיחידת  חשוב  זה  בשלב  כבר  רק. 

ומ
ני העבודה ומערכת הקשרים הנדרשת בעולם של מערכת להסעת המונים. חשוב כי כבר מנקודה 

 - ם

זו ייבנה הידע הארגוני, ייאסף הניסיון, יגובש התו"ל, ייעשו התאמות נדרשות בפן המקצועי הייחודי 

ת נהלים,  הפעלה,  )תפישת  ואחרים  מקצועיים   – הפערים  ויצומצמו  ההמונים  הסעת  למערכת 

וק
פ אמצעים וכו'( בתחום שיטור ייחודי זה. 

ת 
ה

ה
ק אלמנט  והדגש  חזור  מודגש  בנושא  רבים  ופרסומים  מחקרים  בסיס  על  וכן  הספרות  בסקירת 

מ
ה התרומה החיונית של כוח השיטור למערכת להסעת המונים. מערכת הסעת המונים משלבת 

אל תוך מעגל העשייה של המשטרה הרבה מאוד שותפים, וכן היבטים חיצוניים שעל השוטר  - 

ס
יק להתחשב בהם כשהוא מקבל החלטות בזמן טיפול באירוע. לא רק שמעגל השותפים הוא רחב 

ר
ת  ומגוון, ושונה מזה שבעבודת השיטור הרגילה, אלא שנדרשת התחשבות בשיקולים ובמשתנים 

ס
פ שונים מאלה המתקיימים בסביבה אחרת, והם אשר יכתיבו בהמשך את ייחוד היחידה ופועלה.

ור
ת
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נספח - הגדרות למונחים המקצועיים של מערכת להסעת המונים ומטרופולין.

מערכת להסעת המונים 

זהו כינוי לעמוד השדרה של התחבורה הציבורית אשר מורכב מכלי תחבורה רבי-קיבולת הפועלים 
בתדירות גבוהה לאורך צירי תנועה עתירי ביקוש, ושמטרתם היא בעיקר לספק מענה לכניסה 
אל המטרופולינים בשעות הבוקר וליציאה מהם אחר הצהריים ובערב. מערכת להסעת המונים 
מבוססת על פי רוב על תשתית מסילתית. בהגדרה זו נכללות רכבת פרוורים, רכבת קלה ורכבות 

עירוניות שונות. לעיתים משמשות גם רכבות לטווחים ארוכים יותר כמערכת להסעת המונים.

סוג נוסף של תחבורה ציבורית העונה להגדרה זו הוא הגראנדבוס, שהוא למעשה אוטובוס גדול 
להקים  שלא  הוחלט  שבהם  למקומות  פתרונות  לתת  נועד  ואשר  הכביש,  על  הנוסע  ממדים 
זה כולל הקמת  תשתית מסילתית )משיקולים טופוגרפיים, כלכליים, פוליטיים ואחרים(. פתרון 

מסלוליים ייעודיים לכלי רכב אלו והתאמת כל תנאי הדרך עבורם, למשל מתן עדיפות בצמתים.

במדינות רבות יעילות התחבורה הציבורית משופרת על ידי קישור בין סוגים שונים של תחבורה 
מעברים  ליצור  מנת  על  ורכבות,  אוטובוסים  של  הזמנים  לוחות  התאמת  ידי  על  כגון  ציבורית, 
נוחים בין השימושים בכל אחד מהם )כגון מעבר בין רכבת בין עירונית לאוטובוס עירוני או לרכבת 
גם  )הקרוי  משולב"  ב”כרטוס  גם  מתאפיינת  מפותחת  ציבורית  תחבורה  כך,  על  נוסף  הקלה. 

"כרטוס משותף"(.

להסעת  מערכת  הגדרת  דומים  אתרים  וכן   Science & Philosophy האינטרנט  אתר  פי   על 
המונים )mass transportation( היא – מערכת תחבורה שמניעה מספר גדול מאד של אזרחים 
בעת אחת, מערכת שמשלבת כמה אמצעי תחבורה פרטיים וציבוריים )רכבת קלה, אוטובוסים, 
מטרו, חשמלית, רכבת בין-עירונית וכו'(, וכן מערכת המחברת בין אזורים עירוניים ובין-עירוניים. 

מערכת להסעת המונים תתרכז על פי רוב במרכזו של מטרופולין, היות ומטרתה לאפשר לציבור 
גדול משכבות סוציואקונומיות שונות להגיע למרכזי התעסוקה, המסחר, החברה והתרבות, אשר 

בדרך כלל מתרכזים בלב המטרופולין.

פרמטרים הנדרשים למערכת להסעת המונים

יעילות – מדדי יעילות הם כלל הכלים הניתנים למדידה, המהווים ממד מספרי בר-השוואה בין 
רשתות תחבורה ציבורית שונות.

•ישירּות – היחס בין מסלול הנסיעה שאדם ממוצע היה נוסע ברכבו הפרטי, ובין המסלול  •
שהוא נאלץ לעשות באמצעות תחבורה ציבורית. המסלול הוא כמעט בהכרח ארוך יותר, אך 
לא בהכרח איטי יותר. במדידת הישירות מובאים בחשבון לא רק אורך המסלולים, אלא גם 

מהירות הנסיעה הממוצעת בהם. 

•מספר מעברים – מספר ההחלפות שנדרש אדם ממוצע לבצע במערכת הקווים הנתונה  •
על מנת להגיע ממוצא ליעד. בניגוד לדעה המקובלת, מספר מעברים גדול יותר לא בהכרח 
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יש פוגם בזמן הנסיעה מדלת לדלת, שכן על מנת לספק למגוון רחב של אנשים מספר החלפות 

 רוט

מינימלי יש צורך בכמות קווים גדולה, וכפועל יוצא מכך תדירות הנמוכה במידה ניכרת מזו 

ב
ס שניתן היה לאפשר עם מספר קווים מצומצם. לכן המטרה היא למצוא את האיזון בין השניים. 

בי המגמה הכללית היא צמצום מספר הקווים לטובת תדירות גבוהה יותר.

ב
ת 

ה
ס

ע •תדירות – פרק הזמן הממוצע החולף בין שתי יציאות של אותו הקו מתחנת המוצא שלו.  •

ת 
ה כל  לחלופין מקובל למדוד תדירות גם כמספר הנסיעות בשעה, כלומר קו שתדירותו היא 

נומ באמינות  מכרעת  חשיבות  לתדירות  בשעה.  נסיעות   12 שתדירותו  קו  הוא  דקות  חמש 

י
שהוא  ם בתחנה,  הממוצע  ההמתנה  זמן  נגזר  גם  וממנה  הציבור,  בעיני  הציבורית  התחבורה 

 -
ת אחד מהגורמים המכריעים בהחלטה אם להשתמש בתחבורה הציבורית או ברכב הפרטי.

וק
פ

 ת
ה •אמינות השירות – המרכיב הקובע אם ניתן להסתמך על המערכת. הדבר נכון לכל מערכת  •

ה
ק ושירות. הכוונה להתאמה בין התדירות המתוכננת )המפורסמת לציבור( ובין התדירות בפועל.

מ
 - ה

ס
ק  300 שבין  בערכים  זה  מרחק  לקבוע  מקובל  נתון.  מרחק  עבור  באחוזים  מדד   – •כיסוי  •

רי ל- 600מטרים. כיסוי הוא השטח היחסי מתוך סך כל השטח הנבדק, הנמצא לכל היותר 

ת 
ס באותו המרחק הנתון שנקבע מכלל תחנות ההסעה. ככל ששטח הכיסוי גדול יותר כך יהיה 

ורפ מרחק ההליכה מתחנות ההסעה אל היעדים קטן יותר, בממוצע, ולהפך. עם זאת אחוזי כיסוי 

ת מפותלים  קווים  של  קיומם  על  המקרים  ברוב  מלמדים  ל-100%(  )השואפים  מדי  גבוהים 
ואיטיים הנכנסים לרחובות צרים ושוליים, וכך נפגע מאוד מדד הישירות. לכן המגמה היא 
לשאוף לאחוזי כיסוי של 90%–95%. באופן גרפי מושג המדד על ידי שרטוט מעגלים ברדיוס 
המרחק הנתון מסביב לכל תחנות ההסעה, וחישוב סך כל שטח המעגלים )תוך התחשבות 

בשטחים חופפים, כמובן(.

•תיאום – בשונה משאר המדדים, תיאום אינו ניתן למדידה חד-משמעית כנתון מספרי, אך  •
עדיין הוא ניתן להערכה כללית. תיאום הוא בחינה של רמת התזמון בין אמצעי התחבורה 

השונים. 

מטרופולין7
אזור עירוני המהווה עיר אחת מבחינה תפקודית אך כולל יותר מיישוב עירוני אחד. המטרופולין 
הוא לאו דווקא רצף של שטח בנוי אלא מרחב בחירה אחד שמתבטא בזרמי יוממות ובנסיעות 
בין  ועוד. המטרופולין מטשטש את האבחנה  למטרות חברתיות, כלכליות, חינוכיות, בריאותיות 
והיווצרות רצף שטח בנוי של כמה ערים. כמו כן  נובע מהתפשטות עירונית  כפרי לעירוני. הוא 
המטרופולין מושתת על התחזקות הקשר הפונקציונלי בין ישובים סמוכים בעקבות שיפורים של 
טכנולוגיות התחבורה. האזור המטרופוליני הוא היחידה הרלוונטית לתכנון עירוני ולקידום הפיתוח 

הכלכלי המקומי, ולצורך ניתוחים מרחביים השוואתיים.

הגדרתו של פרופ' ערן רזין, נובמבר 2102, הוועדה לסטטיסטיקה מוניציפלית ולסיווגים גיאוגרפיים. יש לציין כי מטרופולין מוגדר 7
בישראל בידי הלמ"ס בלבד, והנושא נבחן אחת לכמה שנים בידי הלמ"ס.
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'חתירה למגע אחר'-שיטור החברה הערבית
 בישראל: נקודת המבט של מפקדי תחנות

 2 וד"ר יעל ליטמנוביץ1  פרופסור באדי חסייסי

תקציר

אלה  אתגרים  המשטרה.  לעבודת  אתגרים  מזמן  ושסעים  תרבויות  מרובות  בחברות  השיטור 
לבין  הרוב  קבוצת  בין  ופוליטיים  מעמדיים  תרבותיים,  פערים  ניכרים  כאשר  להתגבר  עשויים 
מזמנות  אף  הישראלית,  החברה  כמו  עמוק,  באופן  שסועות  חברות  בחברה.  מיעוטים  קבוצות 
מתחים גדולים יותר בין המיעוטים לבין המשטרה, בעיקר בגלל השסעים הפוליטיים העמוקים 

והמיצוב של המגע של המשטרה עם המיעוטים במסגרת החשש לביטחון הפנים. 
דוח זה מתאר את נקודת מבטם של מפקדי תחנות בחברה הערבית בישראל לגבי האתגרים 
הניצבים בפניהם והדרכים להתמודדות עם אתגרים אלה. ניתוח הראיונות חשף ארבעה צירים 
וכוח אדם. תמות אלו  יעילות, משילות אלטרנטיבית,  משילות,  ובסיסיים:  תמטיים, עקרוניים 
בונות זו על זו ויחד, מאפשרות גישה לתובנות ולניסיון של מפקדים בכירים. הניתוח השיטתי של 

בזירה  שקיימים  תיאורים,  או  רעיונות,  של  וביאור  ארגון  מאפשר   )craft knowledge( מעשי  ידע 
הארגונית )לעתים באופן אנקדוטלי( וכך הם יכולים לקבל מקום משמעותי בידע הארגוני ובעשיה 

הארגונית.
בחברה  נמוכה  משילות  של  הסוציו-פוליטית  במציאות  דנה   - משילות   - הראשונה  התמה 
הערבית והפגיעה במשילות המשטרה כתוצאה של היותה זרוע מדינתית. היא מתארת תרבות 
של אי-לגליזם שהתפתחה בחברה הערבית כתוצאה מכך ואת האתגרים שזו יוצרת עבור מפקדי 

התחנות.
הדרכים  ואת  התחנות  של  הייחודי  הפשיעה  פרופיל  את  פורסת   - יעילות   - השנייה  התמה 
וחסמים שנובעים מהמאפיינים התרבותיים  להתמודדות עמו. במיוחד מושם דגש על אתגרים 

והחברתיים של המיעוט הערבי, כגון חוסר נכונות לשתף פעולה עם המשטרה. 
התמה השלישית - משילות אלטרנטיבית - חושפת את המנגנונים העוקפים שמייצרים מפקדי 
התחנות, המאפשרים להם להתמודד עם המציאות של חוסר האמון והלגיטימיות. מנגנונים אלה 

כוללים חריגה מתפקידי שיטור מסורתיים, פניה לשיתופי פעולה עם הקהילה ושיטור הוגן.
הזהות  הכמות,  האנושי:  הגורם  של  בחשיבותו  דנה   - משטרתי  אדם  כוח   - הרביעית  התמה 
החברה  את  שמשרתים  מפקדים  בהכשרת  והצורך  הערבית  בתחנה  השוטרים  של  והאיכות 

הערבית. 

יש  בכך,  למעונינים  המלא  הדוח  את  להעביר  נשמח  הדוח.  של  תקציר  מובא  זו  בחוברת 
yael.litmanovitz@mail.huji.ac.il   :לפנות לאג"ת או למכון לקרימינולוגיה
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ביחסי  1  ועוסק  לשיטור  מומחה  העברית.  האוניברסיטה  למשפטים,  הפקולטה  לקרימינולוגיה  המכון  ראש  חסייסי,  באדי  פרופ' 
 משטרה עם קהילות מיעוטים. 

ד"ר יעל ליטמנוביץ, עמיתת מחקר פוסט-דוקטורט במכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית.2 



רקע

משטרת ישראל עושה באחרונה רבות על מנת להביא לשיפור יחסיה עם קבוצות מיעוט, בטיוב 
השירות, בנוכחות וכו'. גולת הכותרת היא הקמתה של המנהלת לחברה הערבית בראשות ניצב 

ג'מאל חכרוש )הניצב המוסלמי הראשון במ"י(, לצד קידום מהלכים נוספים וייזום מחקרים.

משטרות  שלרוב,  בגלל  בעיקר  המשטרה,  בעבור  אתגר  הוא  תרבויות  מרובת  בחברה  השיטור 
של  מימדית  רב  הבחנה  ישנה  הרוב.  תרבות  את  שמשקף  תרבותי  קוד  על-פי  פועלות  בעולם 
גם  ביטויה  את  מוצאת  זו  הבחנה  היהודית.  הרוב  לקבוצת  בהשוואה  בישראל  הערבי  המיעוט 

ביחסים עם המשטרה. 

מחקר זה מבקש לפתוח אפיקים חדשים בחקר שיטור החברה הערבית בישראל ולסייע בפיתוח 
הבנה מעמיקה יותר של ייחודיות השיטור בחברה זו. המחקר מתמקד בנקודת המבט של מפקדי 
ואתגרים  פרקטיקות  ]תמות[,  עקרוניות  בסיס  סוגיות  לזהות  כוונה  מתוך  הערבי  במגזר  תחנות 

אותם ניתן יהיה לבחון במחקרים אמפיריים עתידיים. 

שיטור מיעוטים בחברה שסועה

לבין  הציבור  בין  היחסים  על  כמשפיעים  האקדמית  בספרות  מזוהים  מרכזיים  גורמים  מספר 
מוסדות אכיפת החוק; שלושה מהם רלוונטיים במיוחד להבנת ההקשר הישראלי, כמאפיינים של 

יחסי המשטרה עם מיעוטים בחברות שסועות: 

בין  יחסי  ריבוי מגע  ניכר  - במרבית החברות  ואיכותם  גורמי אכיפה  )1(  שכיחות המגעים עם 
קבוצות המיעוט לבין מנגנוני אכיפת החוק בכלל והמשטרה בפרט, ומגעים אלה מתנהלים 
על רקע שלילי, דבר המתבטא בקשר טעון יותר ואלים יותר עם השוטרים )מעצרים ושימוש 

בכוח(; 

)2(  אופי המשטר - מיעוטים מסוימים )בעיקר בחברות דמוקרטיות שבהן השסעים עמוקים( 
חזית  היא  שהמשטרה  היות  עמו.  מזדהים  שאינם  או  במדינה,  המשטר  לאופי  מתנגדים 

)state in the street(, הדבר עלול להגביר את המתח בינה לבין המיעוט, בעיקר  המשטר 
אם קבוצת המיעוט לא משלימה עם סדר הדברים ומבקשת לחולל שינויים מבניים ביחסים 
בינה לבין הרוב במדינה. במקומות אלה עלולים להתרחש עימותים בין קבוצת המיעוט לבין 

3. )high policing( "המשטרה, בעיקר כאשר מופעלות פרקטיקות של "שיטור גבוה

)3( פערים בתרבות החוק - מיעוטים מסוימים נבדלים בתחומים שונים מקבוצות הרוב - ובכלל 
זה הבדלים בתחום התרבות )דת, שפה, לבוש, יחסי מגדר וכד'(. לכן, מלכתחילה, הם סבורים 
יוצר קרימינליזציה של קבוצת המיעוט  שהחוק נוקט כלפיהם באפליה, ניכור וקיפוח, ואף 

 .)Hasisi, 2008(

ידי  על  בהרחבה  מתוארים  אלה  גורמים  שלושת  הממצאים,  בפרק  לראות  יהיה  שניתן  כפי 
המפקדים שרואיינו במחקר זה. בבואנו לאפיין את היחסים בין המשטרה לבין הערבים בישראל, 
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הכוונה בפרקטיקות של "שיטור גבוה" היא ההתמקדות של המשטרה בנושאים אסטרטגיים כלליים ולא באכיפת פשיעה ופתרון 3
בעיות פרטניות הנוגעות לסדר ציבורי )"שיטור סטנדרטי" או "שיטור קלאסי"(. פרקטיקה של "שיטור גבוה" מתאפיינת בהתמקדות 

 .)Bayley ;1983 ,Brodeur &  ,Weisburd 2009( בפיקוח ובמעקב ופחות במתן שירותי שיטור לאזרחים



'
ח יחסים  שוררים  שבהן  עמוקים,  שסעים  בעלות  בחברות  שיטור  של  המודל  הוא  ביותר  מתאים 

רית חריפים במיוחד בין המיעוטים האתניים לבין המשטרה. 

ל ה
מ של  האינטרסים  את  המשרתים  ככלים  המשטרה  ואת  המשטר  את  תופסת  המיעוט  קבוצת 

ג
הקבוצה הדומיננטית ולכן היא מתנגדת לאופי המשטר. לעומת זאת, הקבוצה הדומיננטית - ולרוב  ע

א
ח  Hasisi &Weitzer,( גם המשטרה - תופסות את קבוצת המיעוט כאיום על ביטחון הפנים במדינה

ר' 
 - 2007(. מודל זה פותח על ידי וייצר )Weitzer(, ולו מספר מאפיינים שמסייעים להבין את ההקשר 

יש ייצוג יתר של הקבוצה האתנית הדומיננטית בחברה בכוחות המשטרה, בעיקר  הישראלי, כגון: 

וט
ר  ושליטה  השגרתית  בפשיעה  שליטה  המשטרה:  של  כפולה  אחריות  הגבוהות;  הדרגות  בקרב 

ה
ח בביטחון הפנים; חולשה יחסית במנגנוני הדיווחיות והפיקוח על המשטרה. בשל מאפיינים אלה, 

רב קבוצות  של  העמדות  ובייחוד  עמוקים  שסעים  שבהן  בחברות  המשטרה  כלפי  הציבור  עמדות 

ה 
ה המיעוט, הן שליליות יחסית. במקרה שלנו, סקרי דעת קהל של הערבים בישראל מראים שהם 

רע ביקורתיים יותר כלפי המשטרה, מאמינים ששוטרים מפלים אותם ושקיימות נורמות התנהגות 

יב
ת   .)Hasisi & Weitzer, 2007( שליליות בקרב שוטרים

בי
רש חשוב לזכור, כי מבין כלל הרשויות הציבוריות שעמן באים אזרחים במגע, המשטרה היא אחד 

:לא הגופים שהקשר עמו שכיח ומשמעותי למדי ובעיקר בקרב האוכלוסייה הערבית. בשל האחריות 

נ 
ק הכפולה של משטרת ישראל - הן לאכיפה קלאסית והן לביטחון הפנים - לעתים קרובות ניצבת 

ו
ד

ת

המשטרה בחזית המאבק מול האזרחים הערבים. מחד, פרקטיקת שיטור זו מאפשרת למשטרת 

 
ה וניכור  עוינות  מתח,  מעוררת  היא  מאידך,  אולם  אתגרים,  אותם  עם  ביעילות  להתמודד  ישראל 

מ
ב בין המשטרה לבין המיעוט הערבי )Ben-Porat, Yuval & Mizrahi, 2012(. על פי נתונים עכשוויים, 

ט 
ש ערבים בישראל )בהשוואה ליהודים( רואים את המשטרה כפחות לגיטימית ומדווחים על פחות 

 ל
מ ציות  או  שוטר  להוראות  הישמעות  ידי  על  אם  בין  תפקידה,  במילוי  למשטרה  לסייע  מוכנות 

פ
ק לחוק )Factor et al., 2014(. המטען ההיסטורי של היחסים בין המשטרה לבין מיעוטים משפיע 

);Bottoms & Tankebe, 2012  יד ביניהם  היום-יומי  במפגש  ונוכח  המשטרה  של  הלגיטימיות  על 

ת
נח .)Litmanovitz & Montgomery, 2015

ו
ת מחקרים  'משילות'.  המושג  לאור  גם  כן,  אם  לראות,  יש  והמשטרה  הערבית  החברה  יחסי  את 

בחברות  המשטרה  של  הרב  הפיקוח  למרות  כי  מראים,   )Hasisi,  2008( חסייסי  של  קודמים 
שבצל  להיפך,  אולי  אלא  גבוהה,  משילות  על  מעיד  הדבר  אין  המיעוט,  קבוצת  כלפי  שסועות 
)אי-לגליזם( בקרב קבוצת המיעוט. להבדל  מצב דברים זה מופיעים ביטויים של "היעדר חוק" 
התרבותי מתווספות תחושות של ניכור והזנחה של קהילת המיעוט מצד הממשל המרכזי, שיש 
בהם להגביר את מגמת האי-לגליזם. מצב דברים זה, מצדו, עשוי להוביל את המשטרה, כזרוע 
היא  שלו  המשמעויות  שאחת  מבדל  שיטור  של  דפוס  לבנות  אחרים(,  מוסדות  )לצד  המשטר 

 .)Holmes ,2000( מעורבות מינימלית ודיפרנציאלית בענייני קהילת המיעוט

רפורמת אמו"ן: אימוץ פילוסופיית שיטור חדשה במשטרה

משטרת ישראל מתאפיינת במבנה לאומי-ריכוזי אשר מרכז את כלל סמכויות הפיקוד, הניהול 
והפיקוח של סוכנויות השיטור בישראל בצמרת פיקוד כללית אחת )"המטה הארצי"(, המחזיקה 

 .)Hasisi  & Weitzer ,2008( באחריות הבלעדית לקבלת ההחלטות ולהפצתן לדרגים הנמוכים יותר
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מחד, המבנה הריכוזי של משטרת ישראל מסייע לה להיאבק ביעילות נגד איומים מיידיים על 
ביטחון הפנים )היכולת לנייד כוחות ולתאם פעילות עם גורמי אכיפה מקומיים(, ואכן, משטרת 
פוגעת  הריכוזיות  מאידך,  ואולם,  טרור.  עם  שלה  בהתמודדות  בינלאומי  למוניטין  זוכה  ישראל 
נמוך,  לשיטור  פעולה  מנגנוני  וליצור  הקהילה  עם  הקשר  את  להדק  המשטרה  של  ביכולתה 
המותאמים לקבוצות המיעוט. בשנים האחרונות מסתמן ניסיון נוסף לשלב עקרונות של שיטור 
מוכוון קהילה בישראל, לדוגמא - בתכנית האמו"ן )אסטרטגיית מניעה ומיקוד ניהולי(. מחקר זה 
התבצע על רקע כניסתו לתפקיד של מפכ"ל המשטרה, רנ"צ רוני אלשיך, אשר הוביל את תכנית 

אמו"ן ששולבה בתכניות העבודה ב-2016. 

מטרתה של תכנית אמו"ן היא לעצב מחדש את עבודת משטרת ישראל כך שתתמקד בפתרון 
בעיות המטרידות את אזרחי המדינה. כדי להשיג מטרה זו, התכנית מגדירה מספר שינויים מהותיים 
בתכנון עבודת המשטרה. כדי לספק את הצורך של האזרחים בחוק וסדר, קובעת התכנית, על 
המשטרה המקומית לברר עם האזרחים מהן הבעיות המטרידות אותם. תכנית אמו"ן מבוססת 

על פילוסופיה של שיטור מוכוון בעיה )problem oriented policing; Goldstein, 1979(, מתוך רצון 

לאמץ חידושים בשיטור שיש הוכחות מחקריות ליעילותם )Weisburd & Braga , 2006(. ההכרה 
בחשיבות של אמון הציבור כגורם משמעותי ביכולת המשטרה לתפקד בחברה דמוקרטית, גישה 

שנתמכת במחקר )Tyler, 2004(, הולכת ומשתרשת במשטרת ישראל בשנים האחרונות, ובאה 
לידי ביטוי, לראשונה, בתכנית אמו"ן כמדד מרכזי לבחינת הצלחת התכנית. פילוסופיית השיטור 

שמנחה את תכנית אמו"ן מכירה בשונות )variance( של כל קהילה ובצרכים הייחודיים שנובעים 
ממנה ולכן, ייתכן כי תייטיב במיוחד עם אוכלוסיית המיעוטים. 

מהומות   - הערבי  והמיעוט  המשטרה  ביחסי  המים  פרשת  קו  אחרי  שנים   17 נכתב  זה  דוח 
'אוקטובר 2000', במהלכן נהרגו 13 אזרחים ערבים במהלך עימותים עם משטרת ישראל. ועדת 
ירוד ביחס  ושיטור  אור שהוקמה בעקבות אירועים אלה קבעה שהציבור הערבי מקבל טיפול 
וכי הערבים, מצידם, לא רואים במשטרה גורם נותן שירות אלא זרוע ארוכה  לחברה היהודית, 
של משטר לא אוהד, שמוציאה לפועל מדיניות במחלוקת )דוח ועדת אור, 2003(. הוועדה קראה 
למשטרה להפנים שהציבור הערבי אינו אויב ופרסמה רשימה של 20 המלצות לשינויים ארגוניים 

שיביאו להפנמה זו. 

שיטת המחקר

מחקר זה מתרכז בנקודת המבט של מפקדי תחנות. בעוד שבשנים האחרונות התפרסמו מספר 

 Factor et al.,  ;2014 )חסייסי,  המשטרה  את  בישראל  הערבים  בתפיסות  העוסקים  מחקרים 
2014( חסרה ספרות משלימה שתתאר את נקודת המבט המשטרתית, ה'צד השני של המטבע' 
בדיאלקטיקה של היחסים בין החברה למשטרה. בשל מיעוט מחקרים קודמים בנושא בארץ, 
נבחרה מתודולוגיה איכותנית של ראיונות עומק שיאפשרו לזהות תמות מרכזיות. הבחירה שלנו 
הייתה להתמקד במפקדי התחנות: מדובר במפקדים בכירים, בעלי ניסיון ופרספקטיבה של זמן 
ומקום. הם מייצגים בו זמנית את הלכי הרוח של השטח ושל המטה, ויש אפשרות ללמוד מהם 
על כיוונים ואתגרים עדכניים. ראיונות עם מפקדי תחנה נמצאים בקטגוריה של ראיונות עיליים 

)elite interviews(. המחקר הנוכחי מאפשר גישה לתובנות ולניסיון של מפקדים בכירים ובמובן 
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'
ח זה פונה לניתוח שיטתי של ידע מעשי )craft knowledge(. החוויה של הקריאה בדוח על ידי אנשי 

רית שטח אמורה אם כן להיות של עשיית סדר ומציאת הקשר לחוויות היום-יום.

לה  הדגימה הייתה מכוונת. נעשה מאמץ לראיין לפחות שני מפקדים מכל מחוז כדי לשקף הבדלים 

גמ מקומיים וניתן ייצוג לכלל המחוזות. מבחינת המדגם, מתוך 8 תחנות שענו על ההגדרה הפנים-

 ע
א משטרתית, לפיה מעל 80% מכלל האוכלוסיה אותה הן משרתות הם ערבים נערכו ראיונות עם 

'רח

שישה מפקדי תחנות. כן רואיינו המפקדים של שתיים מתוך ארבע תחנות ב'ערים מעורבות', בהן 

 
 - רואיינו המפקדים של תחנות  20% מכלל האוכלוסיה. בנוסף  האוכלוסיה הערבית היא לפחות 

שי המשרתות את מזרח ירושלים כקטגוריה מובדלת )3 תחנות(. סך הכל רואיינו 11 מפקדים, חלקם 

וט
ר  בתחילת 2016, ורובם בסוף 2016 ותחילת 2017.

ה
ח כל  עליו  חלו  ולכן  העברית  האוניברסיטה  של  אקדמית  בחסות  מתבצע  זה  מחקר  כי  לציין  יש 

רב המגבלות האתיות במחקר. 

ה 
ה

רע הממצאים

בי
 ת

יב

משילות  יעילות,  משילות,  תמטיים:  צירים  ארבעה  עולים  המפקדים  עם  שנערכו  מהראיונות 

רש

חלופית והקשר עם הקהילה ו'הגורם האנושי' ]השוטרים[. תמות אלו יוצגו בפרק זה. 

לא לציין, כי התמות שלובות זו בזו, ומכולן יחד משתקף המתח בין עבודה בהקשר של אי אמון לבין 

נ:  הניסיון לבנות אמון בחברה זו. זוהי הדיאלקטיקה המרכזית שבתוכה פועלים מפקדי התחנות.

וק
ד ציר תמטי ראשון - משילות: משטרה בתנאי משילות חלשה

ת 
ה תיאורי המפקדים תואמים את ההנחה התיאורטית לפיה, למרות הפיקוח הרב של המשטרה 

מ
ב בחברות שסועות כלפי קבוצת המיעוט, אין בכך להעיד על רמת משילות גבוהה של המדינה כלפי 

קבוצת המיעוט. נוצרים איים של חוסר משילות ותפיסה נבדלת לחוק ולסדר. המענה לביטחון  ט

ש
ל  של  הכפול  התפקיד  מצטמצמת.  המדינה  ונוכחות  יום  ביום  המשילות  את  מחזק  אינו  הפנים 

מ
פ המשטרה מזמן אתגר ליחסים של המשטרה עם החברה הערבית, והמפקדים מודעים להבחנה 

ק
 יד

שיש ברחוב הערבי בין המשטרה ה"כחולה", שנותנת שירות, לבין המשטרה ה"ירוקה", שנתפסת 

ת על ידי האזרחים ככוחנית, לא הוגנת ולעתים גם כלא איכותית ולא יעילה. כהיבט של משילות 

ונח ולגיטימיות מצומצמת עולה חוסר הנכונות לשיתוף פעולה מצד האזרחים הערבים. אי-לגליזם, 

ת

התחנות  מפקדי  מהראיונות.  בחדות  עולה  אמון(,  )וחוסר  משילות  חוסר  של  יוצא  פועל  שהוא 
המגזר  את  המשרתות  התחנות  של  הייחודי  הפשיעה  פרופיל  את  מתארים  מת"חים[  ]להלן: 
הערבי, הכולל מגוון עבירות, כגון: עבירות רכוש, עבירות תנועה, עבירות אלימות ושימוש בנשק. 
מהירה.  להסלמה  מאוד  גבוה  ובפוטנציאל  גבוהה  בעוצמה  בקיצוניות,  מאופיינים  אלה  כל 
זהו פרופיל שונה משמעותית מתחנות המשרתות את האוכלוסיה היהודית.  לדברי המפקדים, 
הקהילה  של  החמולתי  המבנה  כמו  תרבותיות  להשפעות  אלה  מאפיינים  משייכים  המפקדים 

וסכסוכים משפחתיים על גבולות, או ירושה. עוצמה זו עלתה כמעט בכל הראיונות.
ציר תמטי שני - יעילות: פרופיל הפשיעה הייחודי וההתמודדות עמו

ציר זה מתאר את האתגרים של שיטור יעיל בחברה הערבית. בתוך המציאות של חוסר 
משילות ואי-לגליזם נדרשים המת"חים לבצע את עבודתם. 

על רקע מאפיינים אלה, המפקדים התייחסו אל האתגרים הגורמים לקושי בטיפול 'סטנדרטי' 
חשוב  רכיב  מהווה  במשטרה  הציבור  אמון  כי  המפקדים,  הבנת  עולה  מהראיונות  בפשיעה. 
בתפקודה של המשטרה שכן הוא מאפשר לה ליהנות משיתוף הפעולה של הציבור בעבודתה. 
בהיעדר האמון בקרב החברה הערבית ובהינתן העמדות השליליות של האזרחים כלפי המשטרה, 
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בולט היעדר שיתוף הפעולה במספר תחומים, המערים קשיים של ממש בעבודת משטרה יעילה. 
ללא מעורבות ושיתוף פעולה מצד הקהילה מתקשה המשטרה למגר את הפשיעה. הנושאים 
ממצאים  ואיסוף  במשטרה  תלונות  הגשת  עדויות,  מסירת  הם:  כאן  ויפורטו  שעלו  המרכזיים 
פורנזיים בזירת עבירה. נושא זה עלה בראיונות סביב מושג הייחודיות: כל המפקדים התייחסו 

לצורך להבין לעומק את ההקשר המקומי המסוים כדי להצליח בעבודתם. 
מתוך מצב זה מפתחים המפקדים פרוטוקולים ייחודיים להתמודדות עם מגוון אירועים, על מנת 
להצליח לתת תגובה הולמת ויעילה לפשיעה. ללא התמודדות מותאמת לתרבות וללוקאליות, לא 

ניתן להתמודד ביעילות עם האתגרים שמזמן שיטור החברה הערבית. 
ואת המענים  יעילות המשטרה,  זה של הדוח נסקור ארבע סוגיות בעלות השפעה על  בחלק 

והפרוטוקולים שהתפתחו כדי להתמודד עימן.

1.    סוגיות עיקריות 

1.1. נכונות לשתף פעולה עם המשטרה, בגלוי או בסמוי: דיווח על פשע וגביית עדויות.
      משטרת ישראל, כמשטרה של מדינה דמוקרטית, נסמכת על ציות ושיתוף פעולה מכוח   

        לגיטימיות   )Hough et al., 2010(, ולאזרחים הפונים למשטרה תפקיד מרכזי בהיקף עבודתה  
        של המשטרה. בתחנות המשרתות את החברה הערבית, אין למפקדים את המשאב הזה.  

        גם כאשר יש נכונות לדווח על פשע, יש קושי ממשי בגביית עדויות. 
קושי בטיפול פורנזי בזירות פשע: אחד מהנושאים בעלי המשמעות בהקשר להצלחת       1.2 
עבירות   של  בזירות  לטפל  המסוגלות  הוא  עבריינים  של  לדין  ובהעמדה  בגילוי  המשטרה       
                 אלימות. לדברי המפקדים, במקרים רבים, קיים קושי ממשי באיסוף של ראיות בזירת העבירה.   
        קושי זה יכול להיווצר כתוצאה מפגיעה מכוונת, או בלתי מכוונת, בראיות. עוד עלה הנושא   
         של פגיעה בלתי מכוונת בראיות שנוצרת כתוצאה מהתקהלויות המוניות סביב זירת עבירה.
1.3. סכסוכים אישיים בקהילות בעלו ת ''קשרים חזקים": התגובה הנדרשת ל'סכסוכי שכנים'  
              בקהילות המאופיינות בקשרים חזקים )חמולות(. גם במצבים שלכאורה לא דורשים התערבות   

         משטרתית, פוטנציאל ההסלמה של אירוע מסוג זה הוא ממשי.
1.4.  סוגיית המגדר ואלימות נגד נשים : סוגיה נוספת שעלתה בראיונות והעלתה דילמות רבות 
האלימות     נושא  סביב  במיוחד  נשים,  מול  המשטרה  בהתנהלות  נגעה  המפקדים  בקרב        
       נגד נשים במסגרת המשפחה. המסגרת המשפחתית מהווה מכשול לאכיפה, והעבירות     

         הנ"ל עשויות להיתפס כעניין "פנימי".

2.     מענים לאתגרים

אל מול ארבע הסוגיות המוזכרות - חוסר נכונות לדווח, קושי בטיפול בזירה, סכסוכים אישיים 
ומגדר - זוהו בראיונות שני סוגי מענים. הראשון הוא טקטי ומתמקד בתגובה מהירה לאירועים, 

והשני, המבוסס על שלושה סוגים של פתרונות ארגוניים.
כדלקמן:

     2.1.   'עקרון המיידיות' כנחוץ ליעילות: החשיבות של טיפול מהיר באירועים.
אלה     אירועים  של  ההסלמה  מניעת  ראשית,  פשיעה.  באירועי  מיידי  בטיפול  הכרח          
לגורם    מיידי,  באופן  עצמה,  את  להפוך  המשטרה  על  שנית,  מפשע.  בחפים  והפגיעה            
              משמעותי בתוך הסיטואציה. בשל נכונות נמוכה יחסית של האוכלוסיה הערבית לשתף    



'
ח                     פעולה עם המשטרה ולאפשר לה לבצע את עבודתה ביעילות, הפעילות המיידית   

רית                       מכוונת להשגת ראיות ועדויות בטרם ייכנסו למשוואה השפעות אחרות )סולחה, 

לה                         פחד מנקמה בשל מסירת עדות ועוד(.

גמ        2.2.        שינויים ברמת התחנה והארגון שמגבירים את יעילות המשטרה.

ע 
א                       לצד המשקל שיש למנהיגות וליצירתיות של מפקדי התחנות, ללא תמיכה מבנית-    

ח
ר'

                     ארגונית, יכולת ההשפעה שלהם מצומצמת. 

 
 -         2.2.1     מרכזיות המש"קים

שי      המש"קים מהווים חוליית קישור חיובית מרכזית בין המשטרה לבין   

     הקהילה. על אף חוסר אמון בממסד ובמשטרה כארגון, מצליח להיווצר    רוט

ה
ח              אמון לוקאלי שמאפשר סממנים של שיטור קהילתי. למש"קים בכפרים

רב              ובערים יש אוריינטציה שירותית ולדברי המרואיינים, התושבים מכבדים    

ה 
ה              את המש"קים ומסייעים להם במילוי תפקידם. פן חשוב בעבודתם של   

רע              המש"קים הוא הטיפול המניעתי. המש"קים מסוגלים לתת מענה מהיר   

בי
ת 

             ויעיל לבעיות בשלב ההתחלתי שלהן, לפני שיקבלו מימדים רחבים    

בי              שידרשו לאחר מכן טיפול יותר אגרסיבי אשר יפגע גם בתושבים, גם   

רש              בעבודת המשטרה וגם ביחסים השבירים בין הצדדים. 

: לא שילוב שיטור עירוני  .2.2.2

נ
וק מספר מת"חים שמו דגש על הקמת כוח שיטור עירוני כדרך לשפר את 

ד
ת יעילות המשטרה ולשמש כ'מכפיל' כוח על ידי הגדלת משאבים, בד בבד 

 
ה עם יצירת דימוי חדש. הכוח העירוני יוכל לטפל בנושאים שאין למשטרה 

מ
ב כיום מספיק משאבים לטפל בהם, במיוחד בתחום עבירות 'איכות חיים'. 

ט 
ש של  במקרה  אך  היהודים,  ליישובים  גם  תקפה  העירוני  השיטור  יעילות 

ל 
מ החברה הערבית, שיש לה היסטוריה של שיטור 'מרוחק' ואכיפתי, שיטור 

פ
ק יותר של  יותר ושירותי  עירוני הוא צעד בונה אמון וסממן לתפקיד אזרחי 

די  המשטרה, שבו משולבים גם נציגים של הקהילה והשלטון המקומי. 

ת
נח

         2.3.    היתרון המובנה של רפורמת אמו"ן.

ו
ת                 רפורמת אמו"ן זכתה לתגובות חיוביות בקרב כלל המרואיינים. הרפורמה מאפשרת   

                      התאמה מקומית של התנהלות התחנה לצרכים הספציפיים והמקומיים של החברה  
                   הערבית.

        2.3.    יצירת נוכחות אחרת: יעילות ואמון.
נוכחות  של  הרעיון  ערביים.  וכפרים  בערים  המשטרה  של  אחרת  נוכחות  צירת 

 :)evidence based policing( משטרתית     רב עוצמה בהקשר של שיטור מבוסס-ראיות

 Braga &( הגברת נוכחות שוטרים ב'נקודות חמות' הוכחה כיעילה בירידת הפשיעה

Weisburd, 2010(. הגברת הנוכחות והנראות הכחולה של המשטרה ברחוב הערבי 
נתפסת כאמצעי לשיפור היעילות: טיפול ממוקד ומעמיק במגוון הבעיות שמכבידות 

על האזרחים. השיח הוא סביב נוכחות ופעילות המגבירות את אמון האזרחים. 

ציר תמטי שלישי - משילות אלטרנטיבית: המשטרה כתחליף מדינה
את  ממסגרים  מהמפקדים  חלק  משילות.  ליצירת  אלטרנטיביים  לאפיקים  מתייחס  זה  ציר 

העדר המשילות, או את המשילות החלשה )weak state( של המדינה, כהזדמנות עבורם להיות 
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משמעותיים ולפעול לשינוי יסודי של היחסים הקיימים עם הקהילה המקומית. 

1.    חריגה מתפקידי שיטור מסורתיים: מספר מת"חים תיארו את כניסתם לוואקום שנוצר 
לטיפול  שמכוונות  פעולות  ערבים.  ואזרחים  יישובים  של  תעדוף  חוסר  או  הזנחה,  עקב 
בבעיות, שעיקרן שיפור איכות החיים ואשר לעתים קרובות, אינן כלולות בהגדרת התפקיד 

של השוטרים. 
2. הקהילה כמוקד התייחסות: בניית קשרי עבודה עם מנהיגות מקומית ובניית תקשורת  

               עם הקהילה. הפניה לעבודת משטרה שמגייסת את הקהילה, או מנהיגים בקהילה, מסתמכת   
      על שימוש בכוח 'רך' ובעצם, פונה לאפיקי משילות אחרים מאלה שהמת"חים )ומשטרת   
       ישראל( היו רגילים להשתמש בהם. השימוש במקור סמכות נוסף מסייע לא לשחוק את   
         מקור הסמכות שנשען על כוח גלוי  )force brute(. ציר הידברות - מוכיח את עצמו כיעיל גם 
נחוצים    משאבים  להפנות  מאפשר  גם  הוא  דבר,  של  בסופו  ארוך.  לטווח  וגם  קצר  לטווח        

         ומוגבלים לפשיעה קשה. 
        

         2.1      שיתוף פעולה שיטתי עם מנהיגות הקהילה: 
האזרחים  את  המטרידות  הייחודיות  העומק  בעיות  זיהוי  על  מקל  הפעולה  שיתוף 
והוא גורם חשוב ביכולתה של המשטרה לעמוד ביעדיה, להילחם בפשיעה ביעילות 
ציבור  אנשי  מצד  העזה  שנדרשת  מבינים  המפקדים  לאזרח.  השירות  את  ולשפר 
ערבים לתמוך בפומבי במשטרה ולגבות אותה. אחד האמצעים לקיומו של שיח זה, 
שעלה ברוב הראיונות, הוא מיסוד פורומים קבועים של דיווח והידברות, המתכנסים 
מהגורמים  אחד  לכל  משימות  נגזרות  מהן  מתועדות,  לפגישות  קבוע  בסיס  על 

המעורבים לצורך טיפול אפקטיבי ויעיל בפשיעה בקהילה. 

         2.2     שקיפות ודיווחיות - פתיחת אפיקי תקשורת

נושא נוסף שעלה מהראיונות הוא שחלק מהעבודה עם הקהילה הוא הדיווח הסדיר 
למקבלי השירות ולשותפים בדרגים שונים. המפקדים רואים חשיבות וערך לדיווח 
ולשקיפות כאמצעי לשיפור תדמיתה של המשטרה בעיני הציבור והגברת האמון בה, 
שכן זו מסמלת את מחויבותה של המשטרה לספק שירותים בסיסיים לציבור, כגון 

שליטה בפשיעה, שמירה על הסדר הציבורי וכדומה.
חלק מהדיווח נעשה באמצעות ישיבות ואסיפות. בדרך זו יש אפשרות, לא רק למסור 

מידע, אלא גם לקבל תגובות ולאפשר לתושבים להשמיע את קולם.

         2.3      המשטרה כגורם הוגן וניטראלי 
לעתים קרובות, בעיקר בהקשר של שיטור חברות שסועות, מוטלות על המשטרה 
עבודות השנויות במחלוקת בקרב הציבור. מטלות אלו מעמידות את רצון המת"חים 
לקדם שיתופי פעולה עם הקהילה ושירותיות, במבחן. אחת הדוגמאות הממחישות 
בתים.  בהריסות  המשטרה  נוכחות  היא  ראיונות,  במספר  שעלתה  מכל,  יותר  זאת 
נזק רב לתדמית המשטרה כגוף שמטרתו לשרת  גורמת  הנוכחות באירועים אלה 
ניטראליות  הערבי.  ברחוב  המשטרה  של  בלגיטימיות  ופוגעת  הציבור,  על  ולהגן 
בהקשר זה מתייחסת גם להימנעות מאפליה על רקע השתייכות למיעוט במגע עם 
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'
ח המשטרה, וגם לחוסר מעורבות של המשטרה בפוליטיקה פנים-יישובית והעדפת 

רית צד אחד על חשבון אחר. האמור, בדגש על ניטראליות בהקשר של אפליה, בהקשר 

לה  של פוליטיקה תוך-יישובית וכן כדאגה לאזרח ומתן יחס מכבד. 

גמ
ע 

א ציר תמטי רביעי - כוח אדם: הגורם האנושי

'רח

ציר תמטי זה עוסק בכמות, בזהות ובמיומנות של כוח האדם המשרת בתחנות 'ערביות'. משום 

שלשוטרים, מזוטרים ועד לבכירים, יש מרחב שיקול דעת גדול, במיוחד בישראל - אזי לזהותם  - 

שי ולמיומנותם יכולה להיות השפעה מכרעת על תפקוד התחנה והמשטרה. 

וט
ר  חלק זה יעסוק, ראשית, בכמות כוח האדם הדרושה, תוך שימת דגש על מושג הנוכחות. שנית, 

ה
ח נעסוק במוכנות ובחסמים לגייס שוטרים ערבים. שלישית, יתמקד בנושא ההכשרה והחניכה של 

רב שוטרים ומפקדים המשרתים את החברה הערבית.

ה 
ה

רע 1. מצבת כוח אדם משטרתית

יב
 ת

לחוויית  משמעותית(,  )לעתים  האחרונות  בשנים  גדלה  בתחנות  השוטרים  שכמות  בעוד 

יב המפקדים, הקצאת כוח האדם עדיין לא מספיקה וההצלחה שלהם מוגבלת בשל מצבת 

רש כוח אדם קטנה מידי. בחלק מהמקרים המחסור הוסבר בהקשר של האתגרים הייחודיים 

: לא שעמם הם מתמודדים: מרחב גאוגרפי גדול, ריבוי אירועי הפרות סדר המוניים שמסלימים 

נ
וק במהירות ודורשים תגובה מהירה, וכן אתגרים נוספים. 

ד
ת של  בהבנה  בשפה,  מפערים  )הנובעים  נוספים  אתגרים  יוצר  חיצוניים  בשוטרים  השימוש 

 
ה התרבות, של הנורמות הייחודיות ועוד( המקשים על טיפול נכון ויעיל באירוע ובטווח הארוך, 

מ
ב מעכבים את בניית האמון ואת שיפור היחסים בין המשטרה לבין החברה הערבית. שוטרים 

 ט
ש חיצוניים מהווים מעמסה וסיכון למת"ח.

 ל
מ

פ
ק 2.  זהות השוטרים: גיוס שוטרים ערבים

בשורות  יד המיעוט  של  ייצוג  חוסר  הוא  שסועות  חברות  שיטור  מודל  של  המאפיינים  אחד 

ת
נח

ייצוג נמוך עד זניח  המשטרה, במיוחד בדרגים הגבוהים. בתחנות שהשתתפו במחקר יש 

ו
ת של שוטרים מקומיים )וערבים(. עם זאת, כמעט כל המפקדים שרואיינו הביעו רצון לגייס 

)בין אם מקומיים, או לא(. המת"חים מזהים את תת-הייצוג של הערבים  שוטרים ערבים 
ומכירים  בשורות המשטרה כחולשה מרכזית בפעילותן של התחנות עליהן הם מפקדים 
בערך הרב שיש בגיוס של שוטרים מהחברה הערבית, להגברת אפקטיביות השיטור, לחיזוק 

האמון ולחיזוק הקשר בין המשטרה לבין הקהילה. 

3. מיומנות השוטרים בחברה הערבית
        הוויית השירות בתחנות החברה הערבית הינה ייחודית עד כדי שירות "אקסטרים", ויש צורך    
          לוודא כי השוטרים יודעים להתמודד עמה ומבינים את המורכבות מולה הם ניצבים. המטרות    
       השאפתניות של המת"חים, שתוארו בתמות הקודמות ]לעיל[, לא יוכלו לצאת לפועל ללא   

        כוח אדם מתאים. 
        הגורם האנושי בהקשר זה הוא אקוטי. 
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                               3.1.                 הכשרות:  בהקשרים רבים בראיונות בולטת ההכרה בקיומם של הבדלים בתחומים שונים     
                   בין החברה הערבית לזו היהודית, ובכלל זה הבדלים בתחום התרבות )דת, שפה, לבוש,
                                                                                      יחסי מגדר וכד'( והבדלים בתחום פרופיל הפשיעה. הבדלים אלה, לדבריהם של המפקדים,  
                                            מצריכים למידה של דרכי פעולה ייחודיות לשיטור בחברה הערבית. לאור זאת, יש חשיבות  
                                                                רבה במתן הכשרה מתאימה ומקיפה שתספק לשוטרים, ובעיקר למפקדים, כלים לשיטור  

                 יעיל בחברה הערבית. 

           3.2.         חניכה: ניכרת חשיבות רבה לתקופת חניכה ארוכה שתכין את השוטרים לשירות במגזר 
                 הערבי. זהו שלב קריטי ליכולתם של השוטרים החדשים להשתלב בהצלחה בעבודת 

                 התחנה.
      3.3.      מסלול הכשרה וליווי למפקדי תחנות: קיימת חשיבות שמפקד תחנה במגזר הערבי      
הנוכחי,         הפשיעה  פרופיל  מבחינת  רק  לא  משרת  הוא  בו  המקום  את  לעומק  יכיר       
גם     חשיבות  קיימת  היסטורית.  בפרספקטיבה  הפוליטי-חברתי  ההקשר  את  אלא      
זה    מגזר  בתוך  שהעבודה  וההבנה  הערבי  במגזר  השירות  של  הייחודיות  להכרת      

        מתנהלת לפי כללי משחק שונים בהשוואה למגזר היהודי.

סיכום 

הערבית  החברה  את  שמשרתות  משטרה  תחנות  מפקדי  של  ההתמודדות  את  בחן  זה  דוח 
בישראל מתוך מטרה ללמוד על הייחודיות והאתגרים של החברה הערבית בעיני מפקד התחנה, 
להבין את האתגרים שהם ייחודיים לשיטור החברה הערבית, ואת הדרכים להתמודדות איתם. 

בחלק זה נסכם את עיקר הממצאים ונעלה מספר המלצות מדיניות. 
לצד  בקצרה,  זה  בפרק  שיובאו  עיקריות  תמות  ארבע  עלו  המפקדים  עם  הראיונות  במהלך 
המלצות. במבט על, תמות אלו משקפות את ההסתמכות של מת"חים במשטרת ישראל על 

 community( ושיטור קהילתי )policing oriented problem( שני אופני פעולה: שיטור מוכוון בעיות

policing(. בדבריהם של המפקדים בא לידי ביטוי אופן חשיבה המקבל תמיכה בספרות ומספק 

ביסוס מהשטח )craft knowledge( למודל הלגיטימיות, בו מושגים של אמון, אפקטיביות וצדק 
קשורים אחד בשני ומהווים מרכיבים מרכזיים בתפקודה של המשטרה. חשיבותה של מערכת 
פועלת,  היא  שבה  החברה  לבין  המשטרה  בין  פעולה  ושיתוף  אמון  על  המבוססת  זו,  גומלין 
משטרה  הישראלית.  החברה  כמו  עמוקים,  שסעים  יש  שבהן  בחברות  תוקף  משנה  מקבלת 
שאינה אחראית למילוי חובותיה על פי סמכויותיה ואינה מספקת לציבור דין וחשבון על תוצאות 
בקשיים  תיתקל  ואף  ביעילות  לתפקד  תתקשה  הציבור,  אמון  את  לרכוש  תתקשה  פעולותיה, 

בבואה לבצע את משימותיה. 
הכלים שהעלו המפקדים אמורים לסייע בבניית האמון במשטרה ובהגברת הלגיטימיות בקרב 
המגזר הערבי, וכפועל יוצא מכך - הגברת הנכונות מצד האזרחים לשתף פעולה עמה ולסייע לה 
באכיפת החוק, כמו גם נכונות לפנות אליה ולדרוש את שירותיה. המפקדים מעוניינים להגביר 
את נוכחותם באופן שיאפשר להם לתת שירותי שיטור אפקטיביים יותר. אולם, יש לשים לב שעל 
נוכחות זו להיות 'אחרת', לא כזו שיוצרת בעיות אלא כזו שפותרת בעיות. נדרשת נוכחות מודעת 
ושקולה, המותאמת למציאות של עבודת המשטרה בחברה הערבית. בנוסף, נוכחת בהתייחסות 
המפקדים האינטראקציה בין הנורמטיבי לבין התועלתני. המת"חים מדגישים, כי צורת הפעולה 
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'
ח שהם מציעים נכונה, הן מבחינה 'מוסרית', לחברה ולאזרחים, אך גם מבחינת יעילות התפקוד של 

רתי המשטרה בחברה הערבית. 

ל ה
גמ

 ע
א

'רח

המלצות

 - 
שי הדוח מציג 10 המלצות, המחולקות כאן להמלצות אופרטיביות, המלצות לגבי השקעת משאבים 

רוט

עתידיים והמלצות לגבי מחקרי המשך רצויים.

 
ה

ח המלצות אופרטיביות:

רב
 ה

ה עיגון הפרוטוקולים 

רע
ב מת"חים שונים יצרו פרוטוקולים שונים להתמודדות עם הבעיות הייחודיות של החברה הערבית, 

י
שעל פי תפיסתם, מותאמים ויעילים. יש צורך לעגן את הפרוטוקולים האלה ולוודא שהם מיושמים  ת

בי עגולים  שולחנות  לקיים  ניתן  הערבית.  החברה  תחנות  בכלל  ביותר  והמותאמת  הנכונה  בצורה 

רש
א לביסוס דרך הפעולה המוצעת. הנושאים המרכזיים הם השגת שיתוף פעולה עם קורבנות עבירה 

: ל ועדים, נושאי אלימות נגד נשים וטיפול פורנזי בזירות. הדגש הוא על טיפול מיידי וממוקד.

נ
וק

ד
עידוד מת"חים לפעול ליצירת משילות אלטרנטיבית ת

ה
מ יצירת אפיקים חדשים של משילות פותחים בפני המת"חים מקורות חדשים של כוח והם בעלי 

ב
 ט

פוטנציאל רב ליצירת גשרים עם הקהילה. יש לעודד את המת"חים לפעול באופן יצירתי וגמיש, 

לש

לפעול בדרכים לא מסורתיות, אם יש בהן ערך לקהילה. חשוב להדגיש שאין הכוונה שהמשטרה 

 
מ לסוכנויות  כגשר  לשמש  יכולה  שהמשטרה  אלא  הערבית,  בחברה  המדינה  גופי  את  תחליף 

פ
ק ולשירותים מדינתיים שעד כה נוכחותם וזמינותם היו חלשות בחברה הערבית.

 יד
ת

ונח

מסלולים עוקפי חסמים לגיוס שוטרים ערבים

ת בשל החשיבות של גיוס שוטרים ערבים וההשלכות הרחבות לכך, יש להשקיע מחשבה ויצירתיות 
יש  פלילי(.  תיק  עם  משפחה  קרוב  )למשל,  ערבים  שוטרים  לגיוס  החסמים  עם  להתמודד  כדי 
לאפשר למפקדי התחנות 'לשחק תפקיד' בגיוס שוטרים ערבים לתחנה שלהם. אפשרות אחת 
היא לאפשר להמלצת מת"ח לגייס מועמד/ת לעמוד נגד דחיה בשל שיקולי ביטחון שדה. ניתן גם 
לאפשר תקופה משמעותית של התנדבות )"תקופת ניסיון"( שלאחריה יוכל המת"ח להמליץ על 

הגיוס למשטרה.

קורס מש"קים תחנות ערביות
חשיבותם של המש"קים מצריכה מחשבה והשקעה ארגונית בקורס מקצועי שיכיר בכך שמדובר 
בהתמחות מקצועית וייתן את 'ארגז הכלים' הפרקטי והרעיוני שהארגון מעוניין לכוון אליו. בין אם 

מדובר בקורס מסמיך, או ליווי שנתי, יש ערך בעיגון של תפיסה ותמיכה כלל-ארגונית. 

המת"ח כמפתח לשינוי
הנדרש  השינוי  בצומת  הניצב  ביותר  המשמעותי  התפקיד  כבעל  המת"ח  עולה  התמות  מכלל 
יכולת להעלאת הארגון על נתיב הצלחה. בהתחשב במקום  ביחסי הקהילה והמשטרה, וכבעל 
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המת"ח  על  הזרקור  את  לשים  הנכונה  בעת  מדובר  תחנות,  למפקדי  נותנת  אמו"ן  שרפורמת 
משותפת,  למידה  שיאפשר  מיוחד  פורום  הקמת  לשקול  יש  ליווי,  מבחינת  הערבית.  בתחנה 
התייעצויות סביב בעיות ממוקדות ורחבות, ושיח סביב חזון ארגוני. ניתן לקיים פורום זה בשת"פ 
עם מנהלת החברה הערבית. ניתן ליצור תכנית חונכות )'מנטורינג'( של מת"חים ותיקים וחדשים. 
במקרה של חילופי מפקד תחנה, המפקד היוצא יוכל להמשיך ללוות את הנכנס לאורך תקופה 
שבירת  חווה  לא  ושהקהילה  נקטעים  לא  משמעותיים  שתהליכים  לוודא  מנת  על  שנה  של 
אמון סביב החילופים המהירים. יש לשקול לאפשר הצבות ארוכות יותר של מפקדים בתחנות, 

שיאפשרו יציבות ובניית קשרים.

המלצות לגבי השקעת משאבים עתידית:

משאבים עשירים/מתאימים ליישום שיטור ייחודי
עקרונות הפעולה של מיידיות והחלטיות והפרוטוקולים המותאמים כבר מיושמים בשטח על ידי 
מרבית המפקדים. ליישומם המוצלח נדרשים משאבים עשירים, לדוגמא ניידות פורנזיות, הגדלת 

מספר ניידות, הרחבת צוותי אלימות במשפחה. 

המשך השקעה בהרחבת מצבת שוטרים 
בהסתמך על האמור לעיל, יש להמשיך להרחיב את מצבת השוטרים בתחנות המשרתות את 
בתת- לפעולה  זאת,  ולעומת  מירבית  תשואה  תהיה  זה  בהקשר  להשקעה  הערבית.  החברה 

משאבים עלולות להיות השלכות שליליות.

המלצות למחקרי המשך נחוצים:

מחקר ארגוני על דרכי שיתוף פעולה עם הקהילה וביסוס דרכי פעולה 
עבודה  של  מרכזי  ככלי  משותפים  בפורומים  השימוש  את  תיארו  המת"חים  כל  כמעט  בעוד 
משותפת ומשתפת, לא נכללו מספיק תיאורים שיאפשרו להבין לעומק שיטות פעולה וגורמים 
להנחות  יאפשר  זה  בתחום  וכישלון  הצלחה  של  בוחן  מקרי  שיתאר  ממוקד  מחקר  להצלחה. 

מת"חים בצורה ברורה יותר, כיצד ליצור ולהפעיל פורומים אלה באופן אפקטיבי.

מחקר ארגוני בנושא שיטור עירוני ביישובים ערבים
על אף שמספר מת"חים התייחסו לנושא השיטור העירוני כאסטרטגיה ארגונית מועילה, עולה 
מהראיונות שיש צורך במעקב ארגוני על יישום פתרון זה. האם אותם עקרונות פעולה שמישים 
בעיר הערבית? האם יש נושאים מסוימים שיש לתת עליהם את הדעת כדי למנוע יצירת בעיות 
חדשות? אנו ממליצים על דוח ארגוני שירכז את המידע על תחום שיטור זה כדי לסייע בהבנת 

כדאיות ההשקעה באפיק זה. 

מיקוד מחקר רפורמת אמו"ן בחברה הערבית
כלל המפקדים התייחסו בחיוב לרפורמת אמו"ן כדרך עבודה יעילה ומותאמת לחברה הערבית. 
את  שמשרתות  )תחנות  זה  לפלח  הדעת  את  לתת  האמו"ן  לתכנית  עתידי  הערכה  מחקר  על 
האוכלוסיה הערבית( על מנת לגבות, או להפריך את התרשמותם, הן ברמה הכמותנית )יעילות( 

והן ברמה האיכותנית )יישום(.
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מדידת הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל 2016
רפ"ק טלי רוטשילד1

הקדמה

תפיסת העולם המכתיבה את עשיית המשטרה בעת הנוכחית גורסת כי בהמשך למיקוד פעילות 
שאת  ביתר  הארגון,  עשיית  תתמקד  כבעבר,  והמניעה,  האכיפה  בתחומי  ועשייתה  המשטרה 

מבעבר, בשירות לאזרח הנורמטיבי.

על פי עקרונותיה המנחים של תפיסת עולם זו, המשטרה – לצד היותה משטרה לאומית ומשטרה 
מקצועית – תהא גם משטרה ערכית ושירותית, הפותרת באדיבות וביעילות בעיות של הקהילה 
תוך שהיא עוסקת תדיר בזיהוי בעיות, במתן פתרונות וברגולציה, ושומרת על רמת ביצוע גבוהה 

בתחומי האכיפה והשירות.

הרעיון המסדר של תפיסת עולם זו דוגל בגישה המתמקדת באזרח הנורמטיבי כלקוח המרכזי 
של המשטרה ובבעיות הייחודיות המטרידות אותו באזור מגוריו. היינו – משטרה המוכוונת לצורכי 
האזרח הנורמטיבי, לפתרון בעיותיו בטריטוריה מוגדרת אל מול אתגרים מקומיים, תוך התייחסות 
הטיפול  לצד  זאת  היומיומית.  השיטור  ובעשיית  הארגוניות  ההחלטות  קבלת  בתהליכי  לצרכיו 

בעבריין.

על פי תפיסה זו, משטרה במדינה דמוקרטית אינה יכולה לתפקד ללא אמון הציבור , והתרופפות 
בתחושת הביטחון האישי של הציבור, כמו גם כרסום במידת האמון של הציבור במשטרה, מהווים 
איום אסטרטגי על חוסנה של החברה הדמוקרטית. המענה לכך הוא באמצעות שיטת שיטור 
מודרנית ויוזמת, המתאימה את יעדי המשטרה ופעילותה לצרכים הייחודיים ולבעיות של קהילות 
ויעילים  איכותיים  משטרה  שירותי  המדינה  תושבי  לכל  לספק  במטרה  בחברה,  שונים  ומגזרים 
ולתת מענה ופתרון פרקטיים לבעיות המפריעות לתושבים בתחומי הביטחון האישי ואיכות החיים. 

יסוד  אבן  הם  במשטרה  נותן  שהציבור  האמון  ומידת  המשטרה  כלפי  הציבור  עמדות  כך,  אם 
לעבודתה של המשטרה ולעבודת השוטרים בשטח. בשנים האחרונות משטרת ישראל ביצעה, 
בקרב  סקרים  כמה  חיצונית,  סקרים  חברת  ובסיוע  אסטרטגיה  שבמחלקת  אג"ת  בהובלת 
אוכלוסיות יעד שונות ובחנה את העמדות ותחושת הביטחון של האזרחים, וכן את מידת האמון 

שלהם במשטרה ואת האופן שבו הם תופסים את המשטרה, בפרמטרים שונים. 

אף שכך, במקביל לרפורמת אמו"ן המובלת במשטרה בעת הזו וברוח מדיניות הארגון כמתואר 
לעיל, עלה בשנים האחרונות הצורך בסקר מסוג שונה, כזה המקיף את כלל תחנות המשטרה 
ואשר  ותחנה  יחידות דגימה בתוך כל תחנה  זיקוק הממצאים עד לרמה של  בארץ, המאפשר 
תחנות  למפקדי  לאפשר  כדי  "אמון",  מערכת   – המשטרה  של  המדידה  במערכת  מונגש 
ולמפקדים בכירים בשטח ובמטות להיעזר בממצאים בבניית תוכניות עבודה ובהתמודדות עם 

מגוון האוכלוסיות שתחת פיקודם. 

1  M.A בהנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ותואר M.S.c מדור מחקר ומדיניות במחלקת אסטרטגיה, בעלת תואר 
בקרימינולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
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זהו עיקרו של מאמר זה, המציג את ממצאי סקר העמדות שבוצע במשטרת ישראל לראשונה 
בשנת 2016, וכלל 193 יחידות דגימה ב-69 תחנות המשטרה בישראל )נכון לראשית 2016(.

מה היה עד כה?

של  ותחושות  עמדות  בחנו  אשר  עמדות  סקרי  מגוון  ישראל  משטרת  ערכה  קודמות  בשנים 
אזרחים, בהתאם לצרכים השונים שעלו מהשטח. הסקר המרכזי שהתבצע לאורך שנים רבות 

היה סקר נפגעי עבירה, שבחן פגיעות בקרב האוכלוסייה. 

נציין לעניין זה כי סקרי נפגעי עבירה קיימים בעולם ומהווים בסיס לניתוחים מגוונים, הן בתחומי 
קרימינולוגיה שונים הן בסוגיות שיטור מגוונות. 

הסקר המדובר כלל, למעשה, שני תתי-סקרים – סקר "נפשות" וסקר "משקי בית". בסקר זה, על 
בסיס מספר הנפשות ומספר משקי הבית שהעידו במסגרתו כי נפגעו במהלך השנה האחרונה 
מעבירות )מתוך רשימת עבירות נפוצות(, בוצעו אומדנים לפגיעות שלא דווחו למשטרה, ובאופן 
זה הורחב המידע שיש למשטרת ישראל בנוגע לפגיעות. סקר זה בחן גם את שיעור המדווחים 
המאפיינים  וזיהוי  למשטרה  )הפנייה(  הדיווח  אופן  מעבירות,  היפגעות  על  ישראל  למשטרת 
העיקריים של האזרחים הלא מדווחים, וכן אבחן את הסיבות העיקריות לתת-דיווח בכל אחד 
דיווח במקרה של  מסוגי העבירות שנכללו בסקר. הסקר בדק גם את תפיסות הציבור בנושא 

פגיעה מאלימות בעתיד. 

כך,  מרואיינים.  של  רחב  מנעד  על  מעידה  השנים  לאורך  זה  סקר  של  המדגמים  גודל  בחינת 
 4,329 2015, האחרון שבוצע – תת-סקר "משקי בית" נערך בקרב  למשל, בסקר נפגעי עבירה 

מרואיינים בגילאי 18 ומעלה, ותת-סקר "נפשות" נערך בקרב 4,893 מרואיינים.

של  למדידה  מענה  לתת  כדי  לעשותם  שנדרש  סקרים  השנים  לאורך  נערכו  האמור  על  נוסף 
תוכניות משטרתיות שונות. כדוגמה, סקר עמדות בקרב תושבי תחנות שרת ושכונות )דרום ת"א(, 
אשר כחלק מפעילות המשטרה להגברת הביטחון האישי של התושבים באזור ולחיזוק האמון 
שלהם במשטרה נבחנו עמדותיהם ותפיסותיהם בנושאים הקשורים לפעילות המשטרה. סקר 
זה, למשל, נערך בקרב 716 מרואיינים שגילם 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה 

המתגוררת בשטח הטריטוריאלי של תחנות שרת ושכונות במחוז ת"א.

כדוגמת הסקר המוזכר נערכו לאורך השנים, בהובלת משטרת ישראל, סקרים נוספים, ייעודיים 
מעבר  ותובנות,  ממצאים  קבלת  לשם  מגוונות  אוכלוסיות  בקרב  עמדות  בחנו  אשר  במהותם, 
לנתוני הפעילות הפלילית והמשטרתית, כאלה אשר יאפשרו בניית תוכניות מגוונות, אפקטיביות 

ומדידות, לחיזוק האמון ושיתוף הפעולה עם המשטרה.

האוכלוסייה  מקרב  ומעלה   18 בני  של  לפחות  מייצג  מדגם  על  הוקפד  שהוזכרו  הסקרים  בכל 
הנסקרת, על פי רוב אף הרבה מעבר לגודלו של המדגם המייצג הרלוונטי לאוכלוסייה הנבדקת. 
במרבית המקרים בחנו הסקרים תחושות ועמדות בנושאים האלה: תפיסת תפקוד המשטרה; 
היום  בשעות  אישי  ביטחון  תחושת  המגורים;  באזור  הביטחון  תפיסת  במשטרה;  האמון  מידת 



מ
ד תפיסת  המגורים;  באזור  נוכחותה  ומהיקף  המשטרה  מתפקוד  רצון  שביעות  הלילה;  ובשעות 

י
ד

ת המשטרה בפרמטרים ספציפיים כגון: יחס שווה, שימוש בכוח, פועלת ע"פ צדק והרתעת הציבור 

 
ה מביצוע עבירות; תפיסות בנוגע ליכולות המשטרה בהתייחס לעבירות ספציפיות אשר בולטות 

רע
כ בקרב האוכלוסייה הנסקרת; שיעור הנפגעים ושיעור המדווחים, כמו גם סיבות לאי-דיווח; עמדות 

ו
ת  בנוגע למעורבות בקהילה ובדיקת נכונות לשיתוף פעולה, סיוע בעתיד ונכונות להתנדב במשטרה.

ו
ע

מ
וד לצד הסקרים שעורכת משטרת ישראל, קיימים סקרים נוספים הנערכים בידי המשרד לביטחון 

ת  הפנים ומכוני מחקר חיצוניים למשטרה )דוגמת המכון הישראלי לדמוקרטיה(, שאף הם עוסקים 

ה
צי בשאלת האמון במשטרה.

 רוב
כ גם  זמן ספציפית, כמו  בוחנים עמדות סובייקטיביות בנקודת  מעצם טיבם של הסקרים, שהם 

ל
בשל שוני בין הסקרים, שוני בסקאלות המדידה, בגודל המדגם, הבדלים באופן התשאול וכיו"ב,    יפ

מ את  תום  עד  להסביר  ניתן  לא  רוב  פי  על  כי  לומר  יש  מקום  מכל  הממצאים.  בין  שונות  נוצרת 

ש
רט נקודת  יש לראות את  ושבהם  יותר,  איזה סקר הם המדויקים  ולקבוע ממצאי  מהות ההבדלים 

ההתייחסות. ית

רש
א כך או כך, לאורך שנים, ממצאי הסקרים השונים באשר למידת אמון הציבור במשטרה מזהירים 
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וחייבו תשומת לב. האמור מודגש שבעתיים בעת הזו, על רקע מדיניות הארגון ורפורמת אמו"ן 

02 של  האמון  במידת  בכרסום  גם  כמו  הציבור,  של  האישי  הביטחון  תחושת  בהתרופפות  הרואות 
הציבור במשטרה, איום אסטרטגי על חוסנה של החברה הדמוקרטית. 

מלבד סקרים לאומיים מקומיים, מדינת ישראל משתפת פעולה בבחינת סוגיית האמון במשטרה 
גם עם הסקר החברתי האירופי. במסגרת סקר זה, הנערך אחת לשנתיים, נסקרות יותר מ-20 

מדינות ברחבי אירופה והאזרחים נשאלים על מידת האמון שלהם במשטרה. 

ממצאי הסקרים השונים באשר למידת אמון הציבור במשטרה לימדו כי משטרת ישראל צריכה 
לפעול ולהשקיע מאמצים על מנת להעלות את רמת אמון התושבים בה. נוסף על כך מרבית 
יכול לשרת את דרג הפיקוד  הסקרים שבוצעו סיפקו מידע ברמה הארצית. אף שמידע שכזה 
הנדרשות  'דקות'  אבחנות  לבצע  היכולת  לו  אין  כלל-ארצית,  ברמה  לאמון  מדד  ולספק  הבכיר 

ברמה המקומית, בין אזורים גיאוגרפיים שונים או לפי סוגי אוכלוסייה.

לאור האמור עלה הצורך בשינוי השיטה הנהוגה ובביצוע סקר בפורמט אחר, מקיף ורחב דיו, כזה 
אשר ייתן לכל מפקד במשטרת ישראל – מרמת התחנה ומעלה, באינספור רזולוציות משתנות, 
על פי הצורך – אינדיקציה בנוגע לתחושות ועמדות הציבור, כמו גם באשר לאמון ולשביעות רצון 

של התושבים שבאחריותו הטריטוריאלית, ככלי עבודה. 

"סקר  השם  את  לעצמו  קנה   ,2016 בשנת  לראשונה  ישראל  במשטרת  שבוצע  הסקר  כן  על 
התחנות הגדול".
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"סקר התחנות הגדול" 2016

, נועד 2 הסקר שבוצע כאמור, לראשונה בשנת 2016, בשיתוף פעולה עם חברת סקרים מקצועית
לבחון את רמת אמון הציבור במשטרה ואת מידת שביעות הרצון הנתפסת מתפקוד המשטרה, 

הן באופן כללי הן באזור המגורים. 

נוסף על כך, הסקר בוחן כיצד תופסים התושבים את אופן טיפול המשטרה בעבירות נבחרות וכן 
את העדפתם המקומית, כלומר באילו תחומים המשטרה צריכה להתמקד בפעילותה. 

סקר זה מטרתו לשמש כלי עבודה יעיל ורב-עוצמה למפקדי התחנות בשטח, המשקף תמונת 
והמאפשר  השונים,  בנושאים  המשטרה,  כלפי  באזורם  היעד  קהלי  עמדות  של  מפולחת  מצב 
מיקוד אופרטיבי בשיפור השירות ובשיפור תחושת הביטחון האישי, ובסופו של תהליך – בשיפור 

האמון במשטרה.

מתודולוגיה

בניית יחידות הדגימה בהיבט הגיאוגרפי3

התבצע ניתוח יסודי עבור כל תחנות המשטרה בישראל נכון לנקודת הפתיחה בביצוע הסקר על 
מנת לקבוע את יחידות הדגימה הרצויות בכל אחת מהתחנות. 

יחידות הדגימה מתבססת על מידע תשתיתי הכולל את אלה: מספר תושבים בתחנה;  בניית 
פילוח העדפה דתית בתחנה ואוכלוסייה מעורבת נוספת; שיוך לשכונות או לאזורים סטטיסטיים 
בתחנה; כפיפות מוניציפאלית של יישובים לתחנה, למרחב, למחוז ושקלול מעלה בהתאם ליחס 

האוכלוסייה; כפרי או עירוני. 

בסך הכול נכון למועד תחילת הסקר - ישנן 69 תחנות משטרה בישראל, לא כולל מרחב נתב"ג 
החולש על נמל התעופה הבינלאומי של ישראל. 

סיכומו של התהליך מוצג בטבלה להלן שבה ניתן לראות את סיווג התחנות על בסיס המידע 
התשתיתי.

חברת .C.i מידע שיווקי בע"מ2 
בניית יחידות הדגימה בהיבט הגיאוגרפי והדמוגרפי התבצעה בסיוע צמוד של יחידת הניתוח הגיאוגרפי במחלקת אסטרטגיה 3

באגף התכנון והארגון של משטרת ישראל, בניהולו של מר יונתן אילן.
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טבלה מס' 1: סיווג תחנות לקביעת יחידות דגימה 
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מ דוגמא: תחנת לב תל-אביב  מוכלת מוכלת בהכרח בתוך עיר – שטח 

וד נמצאת במרכז תל-אביב העיר חולש על פני כמה תחנות 

 ת
ה וגם היא ביניהן )8(

צי
וב דוגמא: תחנת שדות מכילה  מכילה ישוב אחד ומעלה בתנאי  מכילה

 ר
כ עשרות ישובים שאף ישוב אינו מפוצל )53(

ל
דוגמא: תחנת מסובים מכילה את  יפ מכילה בעיקרה יישוב שלם או  מכילה מעורבת

מ
ש

אור יהודה, יהוד ועוד כמה ישובים  יישובים שלמים וחלק קטן מיישוב 

רט שלמים וגם חלק מהעיר רמת גן אחר )5(

ית  דוגמא: תחנת שפט חולשת על  מוכלת בעיקרה בעיר ונוסף על כך  מוכלת מעורבת

רש צפון מזרח ירושלים וגם מכילה  חולשת על יישוב קטן שלם, אחד 

את גבעת זאב וגבעון החדשה לא או יותר )3(

6102 לפי  יותר  מעמיקה  ברזולוציה  נבחנו  המוכלות,  הן  המכילות  הן  המשטרה,  מתחנות  אחת  כל 
מועצות אזוריות, מועצות מקומיות ועיריות הנמצאות בתחומי שיפוטה של התחנה. 

בשלב הראשון הוגדרה כל רשות מקומית כיחידת דגימה, ובשלב השני הוחלט כי כל יחידה שבה 
חלקה של האוכלוסייה הוא פחות מ-5% מכלל אוכלוסיית התחנה – לא תוגדר יחידת דגימה 

בפני עצמה אלא תאוחד עם יחידות דגימה הדומות לה באותה התחנה. 

בסופו של תהליך האיחוד הוגדרו 230 יחידות דגימה )מהן נסקרו בפועל 193 יחידות דגימה, בשל 
אילוצים שונים(.
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בניית גודל המדגם בכל יחידת דגימה

בסקר כולו נערך מדגם כללי של 24,912 מרואיינים המייצגים את האוכלוסייה הבוגרת בישראל 
מין  מכסות  על  שמירה  ותוך  האוכלוסייה  של  מייצגת  דגימה  על  הקפדה  תוך  ומעלה(,   18 )בני 
גודל  לפי  הדגימה  יחידות  של  ושקלול  הערבית,  ובחברה  היהודי  במגזר  וגיל  ונשים(  )גברים 

האוכלוסייה שהן מייצגות.

גודלי המדגם ביחידות הדגימה השונות נקבעו לפי גודל האוכלוסייה שהן מייצגות, כלהלן:

	•ל-67% מיחידות הדגימה נקבעה מכסה של 150 סקרים – גודל מדגם שהטעות הסטטיסטית 
בו היא מספקת )8%+( ומתקבלים תאים סטטיסטיים מספקים גם בשאלות שמשיבים עליהן 

רק חלק מהמרואיינים )דוגמת השאלות המיועדות לנפגעים מעבירות(. 

	•6% מיחידות הדגימה מייצגות אוכלוסייה של יותר מ-100,000 תושבים. ליחידות דגימה אלו 
נקבעה מכסה מוגדלת של 250 סקרים לצורך ייצוג טוב יותר של האוכלוסייה ביחידה. 

	•27% מיחידות הדגימה מייצגות אוכלוסייה קטנה יחסית, שעבורן כמות הרשומות הטלפוניות 
הזמינות היא מוגבלת יותר, ולכן נקבעו ליחידות דגימה אלו גודלי מדגם קטנים יותר. מרבית 
יחידות אלו קיבלו מכסה של 80 או 50 סקרים )בהתאם לכמות הסקרים שניתן לבצע מבחינת 

כיסוי המאגרים הטלפוניים(. 

גודלי  זמינים של התושבים,  יחידות בודדות שבהן לא היו קיימים מאגרים טלפוניים  	•בכמה 
המדגם שנקבעו היו נמוכים יותר. לעניין זה יש לציין כי תוצאותיהן של יחידות דגימה שבהן 

נדגמו פחות מ-30 משיבים, לא דווחו בדוחות הסקר המסכמים.

בניית שאלון הסקר 

שאלון הסקר כולל את הנושאים האלה:

ותדמית  ישראל  ממשטרת  כללית  רצון  שביעות  ישראל,  במשטרת  אמון   – כלליות  	•עמדות 
השוטרים;

	•עמדות באזור המגורים – שביעות רצון מתפקוד ונוכחות המשטרה באזור המגורים, תחושת 
ביטחון אישי, תפיסת תרומת המשטרה לביטחון האישי, תעדוף עבירות ונכונות לשתף פעולה 

עם המשטרה, והיפגעות ודיווח ושאלות דמוגרפיות שונות )מין, גיל, שנת עליה(.

מרבית השאלות נשאלו בסקאלה של 1-10. הממצאים מציגים, על פי רוב, אחוזי מענה חיובי 
)טווח 7-10( ושלילי )טווח 1-4(, ואת ממוצע התשובות.

חברת  בידי  שנערך  ממוקד,  טלפוני  תשאול  באמצעות  התבצע  הסקר   – התשאול  טכניקת 
הסקרים בשעות אחר הצהריים והערב, בשפות העברית והערבית )במקומות שנדרש(.
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טעות הדגימה – ברמה הארצית - 0.6%+, במחוזות - 1.3-2.3%+ ובתחנות - 2.9-13.9%+.

הסקר התבצע לאורך החודשים אפריל עד דצמבר 2016. 

אילוצים והסתייגויות

לאור חוסר במאגרים טלפוניים, בעיקר בחברה הערבית, ובשל קשיי תשאול במכסות הרצויות, 
אף שמספר יחידות הדגימה שהוגדרו עמד על 234 יחידות דגימה, בפועל הסקר כולל ממצאים 

של 193 יחידות דגימה המשתייכות ל-69 תחנות המשטרה ברחבי הארץ4

בעבר,  נהוגים  שהיו  לסקרים  בהשוואה  זה  בסקר  שונתה  התשאול  וסקאלת  שהשאלון  מאחר 
המלצתנו היא להימנע מהשוואות לסקרים קודמים שבוצעו.

ממצאים מרכזיים

מתחם  בכל  יראו   1-10 של  ובסקאלה  הארצי,  למדגם  יתייחסו  זה  במאמר  שיוצגו  הממצאים 
שאלות את אחוז ה'מרוצים' )המשיבים 7-10( ומנגד את אחוז ה'לא מרוצים' )המשיבים 1-4(.

אמון ושביעות רצון כללית

האזרחים נשאלו באיזו מידה הם שבעי רצון באופן כללי מתפקוד המשטרה, וכן באיזו מידה הם 
מביעים אמון במשטרה. 

גרף מס' 1 - אמון ושביעות רצון כללית מהמשטרה
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מספר התחנות נכון למועד תחילת הסקר - תחילת 42016



54% מהם מביעים  וכי  52% מהנשאלים שבעי רצון באופן כללי מתפקוד המשטרה,  כי  נמצא 
אמון במשטרה בישראל. 

ניתן גם לראות כי כ-20% מהנשאלים אינם שבעי רצון מתפקוד המשטרה ואינם מביעים אמון 
בה.

תדמית המשטרה

האזרחים נשאלו באיזו מידה לדעתם השוטרים במשטרת ישראל נותנים יחס שווה לכל האנשים 
ללא אפליה, נוהגים על פי צדק ובאופן מוסרי, מכבדים זכויות של אזרחים, מפעילים שיקול דעת 

ענייני המבוסס על עובדות ומפעילים כוח באופן ענייני וסביר.

גרף מס' 2 - תדמית המשטרה
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כפי שעולה מהגרף, נמצא כי במרבית הפרמטרים שנשאלו 45-47% מהאזרחים שנדגמו סבורים 
עובדות  על  המבוסס  ענייני  דעת  שיקול  מפעילים  אזרחים,  של  זכויות  מכבדים  שהשוטרים 
ומפעילים כוח באופן סביר. הבעיה התדמיתית מסתמנת בעיקר בנושא של מתן יחס שווה ללא 

אפליה, שם ציינו את המשטרה לחיוב רק 36% מהאזרחים שנדגמו.

תפיסות ועמדות באזור המגורים

האזרחים נשאלו באיזו מידה הם מרוצים מתפקוד המשטרה באזור מגוריהם, באיזו מידה הם 
נוכחות המשטרה באזור מגוריהם, באיזו מידה הם חשים ביטחון אישי באזור  מרוצים מהיקף 
מגוריהם, וכן באיזו מידה הם חשים שהמשטרה תורמת לתחושת הביטחון האישי באזור מגוריהם.



גרף מס' 3 - עמדות כלפי המשטרה באזור המגורים
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י ת מהגרף עולה כי 70% מאזרחי ישראל חשים ביטחון אישי באזור מגוריהם, אך רק 45% 

רש מהם מייחסים זאת למשטרה.

61 לא שביעות  מרוצים.  לא  ו-20%  המגורים  באזור  המקומית  מהמשטרה  מרוצים  מהאזרחים   55%

02 הרצון מהיקף הנוכחות של המשטרה באזור המגורים עומדת על 48%.
נוסף על כך נשאלו האזרחים האם חשו כי חל שיפור בתפקוד המשטרה באזור מגוריהם, ואם 
כן – במה לדעתם חל השיפור. בגרף מס' 4 להלן ניתן לראות כי 22% מהאזרחים שנדגמו ציינו כי 
תפקוד המשטרה באזור מגוריהם השתפר בשנה האחרונה. 5% בלבד ציינו כי תפקוד המשטרה 
השתנה לרעה וכל השאר )77%( לא חשו כי חל שינוי כלשהו בתפקוד המשטרה באזור מגוריהם.

לתפיסת האזרחים, השיפור התבטא בעיקר בנוכחות מוגברת של ניידות בכבישים ושל שוטרים 
ברחובות.

גרף מס' 4 - שיפור בתפקוד המשטרה באזור המגורים
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תעדוף עבירות

רבים  מאמצים  תשקיע  שהמשטרה  לדעתם  חשוב  הכי  עבירה  תחום  באיזה  נשאלו  האזרחים 
יותר בטיפול באזור מגוריהם. בשאלה זו יכלו הנדגמים לציין עד שלושה תחומים שלדעתם חשוב 

שהמשטרה תשקיע מאמצים בטיפול בהם.

גרף מס' 5 - תעדוף לטיפול בעבירות

שנדגמו  לאזרחים  חשוב  שהכי  העבירות  תחומי  הארצית,  ברמה   – מהנתונים  שעולה  כפי 
ולפי  שלהלן,  אלו  הם  המגורים  באזור  בהם  בטיפול  יותר  רבים  מאמצים  תשקיע  שהמשטרה 

הסדר הזה: פריצות לבתים, בריונות בכבישים ואלימות.

נכונות לשיתוף פעולה עם המשטרה

מידע  להם  יהיה  אם  מגוריהם  באזור  למשטרה  לסייע  מוכנים  יהיו  כמה  עד  נשאלו  האזרחים 
סיוע  ידי  על  עבירות,  על  דיווח  ידי  על  למשטרה  סיוע  )לדוגמה:  בכך  צורך  שיהיה  או  רלוונטי 
בפענוח פשע וכדומה(. כמו כן נשאלו האזרחים באיזו מידה יהיו מוכנים להתנדב למשטרה באזור 
מגוריהם )למשל במשמר האזרחי, בסיירת הורים או במרכזי גישור(, וכן אם הם מוכנים שאחד 

מבני המשפחה שלהם יהיה שוטר.
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גרף מס' 5 - נכונות לשיתוף פעולה עם המשטרה

ככלל, האזרחים שנדגמו הפגינו נכונות רבה לשיתוף פעולה עם המשטרה. 
79% מהם יהיו מוכנים לסייע למשטרה באזור המגורים אם יהיה צורך בכך. 68% מוכנים שאחד 
פעולה  המקומית,  למשטרה  להתנדב  מוכנים  מהאזרחים  ו-41%  שוטר  יהיה  משפחתם  מבני 
אשר זה המקום לציין כי היא דורשת רמת מעורבות גבוהה יותר מצד האזרחים, ועל כן היה צפוי 

שהערכים בה יהיו נמוכים יותר.

היפגעות ודיווח

באשר  האזרחים  נשאלו  הנוכחי  בסקר  קודמות,  בשנים  שנערך  עבירה  נפגעי  לסקר  בניגוד 
5

להיפגעות ודיווח באופן בלתי נעזר ויכלו להתייחס לכל קשת העבירות )בשונה מבעבר(. 1
בשל הבדלים משמעותיים באופן התשאול יש להימנע מביצוע השוואה לנתונים משנים קודמות 

ומהסקת מסקנות. 
זה נשאלו האזרחים האם הם, או מישהו מבני ביתם, נפגעו בשנה האחרונה  במתחם שאלות 

מעבירה כלשהי, ולעניין זה יכלו לציין עד שתי עבירות.
מהממצאים עולה כי 20% ממשקי הבית שנדגמו נפגעו מעבירה כלשהי במהלך השנה האחרונה. 
מקרב הנפגעים, העבירות השכיחות הן כלהלן: 25% נפגעו מעבירות רעש, 18% מפריצה לבית 

ו-12% מתקיפה פיזית. 
לאחר שהשיבו לשאלה זו התבקשו האזרחים להתייחס לעבירה הראשונה שציינו, ולומר האם 
הם דיווחו עליה למשטרה או הגישו תלונה בעקבות האירוע, ואם כן – כיצד דיווחו למשטרה. לפי 
ממצאי הסקר, ברמה הארצית – 76% מהנפגעים דיווחו למשטרה על הפגיעה, מהם 62% עשו 

זאת באמצעות חיוג למוקד 100.
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האזרחים נשאלו בסקר זה האם נפגעו הם או מישהו מבני משפחתם מעבירה כלשהי בשנה האחרונה; שאלה כזו מאפשרת 4
מענה רחב ומקום למענה המתייחס לכלל קשת העבירות הקיימות כולל עבירות קלות, עבירות איכות חיים וכד’. 

79%

68%

41%

סיוע למשטרה במסירת מידע  מוכנות שאחד מבני המשפחה  התנדבות למשטרה באזור מגורים  
(דיווח על עבירות/סיוע בפענוח  יהיה שוטר (משמר אזרחי/סיירת הורים/מרכזי 

פשע) גישור)



כפי שהוקדם ונאמר בראשית המאמר, ייחודיותו של סקר זה היא בהפקת ממצאים ברזולוציית 
תחנה וברזולוציה של תאי שטח ממוקדים – 193 יחידות דגימה בכל 69 תחנות המשטרה ברחבי 

הארץ.

באופן זה, כל מפקד תחנה יכול להשוות את ממצאי הסקר ואת הלכי הרוח, בכל פרמטר שנבדק 
בסקר, בכל אחת מיחידות הדגימה שהוגדרו ונדגמו בתחנה שבאחריותו הטריטוריאלית.

כדוגמה ניקח את תחנת נהריה. שטח התחנה חולק לשלוש יחידות דגימה אלו: העיר נהריה, 
7% מכלל  64% מכלל אוכלוסיית התחנה, העיר שלומי, שאוכלוסייתה היא  שאוכלוסייתה היא 
אוכלוסיית התחנה, וכן המועצות האזוריות מטה אשר ומעלה יוסף אשר אוחדו ליחידת דגימה 
אוכלוסיית  מכלל  כ-29%  היא  יחד  שתיהן  ואוכלוסיית  כפרית,  באוכלוסייה  המאופיינת  אחת 

התחנה. 
ניתן לראות את החלוקה ליחידות הדגימה במפה מס' 1 להלן.

מפה מס' 1 - תחנת נהריה
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ואולם זו אך דוגמה לתצורה הוויזואלית של הצגת ממצאי הסקר. כל מפקד, מרמת מפקד התחנה 
ליחידה  הנוגעים  הסקר  לממצאי  באשר  מפורט  ממצאים  דוח  קיבל  המחוז,  מפקד  רמת  ועד 
שעליה הוא מפקד. בדוח הוצגה לו השוואה, בכל אחת משאלות הסקר, בין כל אחת מיחידות 

הדגימה שבאחריותו, לכלל התחנות, לרמת המחוז ולרמה הארצית.



כמו כן הופקו מפות תמטיות אשר מאפשרות הצגה ויזואלית של הממצאים, כדוגמת מפה מס' 
2 שלהלן – מפה ארצית המציגה את ממצאי האמון במשטרה ברמת התחנות. מפות מסוג זה 

הופקו לא רק לסוגיית האמון אלא לכל אחד ממתחמי הבדיקה במסגרת הסקר.

מפה מס' 2 - אמון במשטרה - מפה ארצית בחלוקה לתחנות
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סיכום 

בפעם   2016 בשנת  נערך  זה,  מאמר  במסגרת  הובאו  הארצית  ברמה  ממצאיו  שעיקרי  הסקר, 
הראשונה באופן המספק למשטרת ישראל ולמפקדים ברמות השטח הטריטוריאליות השונות 

מידע על תחושות ועמדות האזרחים באזור גיאוגרפי נתון.

הסקר  ממצאי  הנורמטיבי,  באזרח  דגש  שימת  הגורסת  הארגון,  ומדיניות  אמו"ן  רפורמת  ברוח 
לבעיות  השוטרים  פעילות  את  למקד  תחנה  מפקד  לכל  מאפשרים  המקומית  ברזולוציה 

המטרידות את האזרחים שבתחום אחריותו ולהשפיע על תחושותיהם.

צורך  יש  במשטרה  האמון  רמת  את  להעלות  מנת  על  כי  מראים  הממצאים  הארצית,  ברמה 
להתמקד ולהשתפר בשני הנושאים האלה: תדמית המשטרה )כיבוד זכויות אזרחים, התנהגות 

על פי צדק ומוסר והפעלת שיקול דעת ענייני( ותפקוד המשטרה באזור המגורים.

– לפלח  יש להגביר מאמץ  על מנת לשפר את שביעות הרצון של התושבים באזור המגורים 
את יחידות השטח, להבין את הצרכים של כל התושבים והאזרחים בתא השטח, לתעדף סוגיות 
ואתגרים המציקים לאזרח באזור מגוריו ולגזור תוכניות פעולה ותקיפה בהתאם, ולשאוף כי בדרך 

זו תעלה מידת שביעות הרצון הכללית של האזרחים מהמשטרה.

2016 הוא סקר ראשון מסוגו, אשר הולך יד ביד עם מדיניות המשטרה  "סקר התחנות הגדול" 
בעת הנוכחית – מדיניות המוכוונת לצורכי האזרח הנורמטיבי, לפתרון בעיותיו בטריטוריה מוגדרת 
אל מול אתגרים מקומיים, תוך התייחסות לצרכיו בתהליכי קבלת ההחלטות הארגוניות ובעשיית 

השיטור היומיומית. 
משטרה  שבלעדיו  אמון  במשטרה,  הציבור  אמון  יעלה  זו  ברוח  העשייה  המשך  לצד  כי  מוערך 

במדינה דמוקרטית אינה יכולה לתפקד.
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ס
ק

ר  סקר השירות של משטרת ישראל – 

ה
וריש

ממצאים וכיוונים עתידיים

ת  1

ש פקד מיכל מילר-כהן

ל 
מ

ש מבוא

רט
משטרת ישראל היא מגופי השירות הגדולים והמורכבים במדינת ישראל, המקיימת עשרות אלפי  ית

רש אינטראקציות עם אזרחים במגוון רחב של ערוצים, בהם מוקדי החירום והמידע, מרכזי השירות 

 לא

לאזרח )מש"ל(, סיור, תנועה ועוד. לאור זאת, הציבה לעצמה המשטרה כיעד, לצד אכיפת החוק 

 - ושמירה על הסדר הציבורי, לספק שירות איכותי ויעיל לציבור. 

מ
מ

צ
יא

ומיידי  נחוש  וטיפול  דעת  שיקול  ממלכתיות,  מקצוענות,  של  שילוב  מחייב  במשטרה  השירות 

ו ם ברגעי אמת, הנוגעים לעיתים קרובות לחיי אדם. זאת ועוד, השירות לאזרח נמצא במיקוד תשומת 

וויכ הלב הציבורית, דבר אשר מגביר את הציפייה מהשוטרים לעמוד בסטנדרטים גבוהים. 

ני
ם 

ע היחידה לשיפור השירות במשטרת ישראל עוסקת בהערכה ובמדידה מתמדת של איכות השירות 

תי
ד

השירות  מרכזי  שיפוץ  וסדנאות,  הכשרות  בהן  דרכים,  במגוון  לשיפורו  מדיניות  ומתווה  לציבור, 

יי
ם לאזרח )מש"ל( בתחנות המשטרה, הכנסת טכנולוגיות לייעול העבודה, הנגשת שירותי המשטרה 

הטמעת  אחר  ובקרה  בפיקוח  העת  כל  מלווים  אלה  תהליכים  וכיו"ב.  מוגבלויות  עם  לאנשים 
מדיניות השירות, ובמדידה חוזרת של איכות השירות לאחר שננקטו מהלכי השיפור כמתואר. 

סקר שביעות רצון הוא אחד מכלי המדידה המשמעותיים העומדים לרשותם של ארגונים לקבלת 
תמונת מצב על שביעות הרצון מהשירותים שהארגון נותן. ממצאי הסקר מאפשרים למפקדים 

להתמקד בנושאים הדורשים שיפור ולכוון את מאמציהם לנושאים אלה. 

"איכות השירות" המשטרתי באמצעות סקר לבחינת  ייחודי להערכת  2008 פותח מודל  בשנת 
שביעות רצון האזרחים מהשירות שקיבלו מהמשטרה )להלן – "סקר השירות"(. הסקר מבקש 
ולהאיץ  במשטרה,  השונים  השירות  מגזרי  לפני  להציגן  כדי  ולשיפור  לשימור  נקודות  לזהות 

תהליכים שמטרתם לטייב את השירות המוענק לאזרחים. 

2016 בהשוואה לממצאים מארבע  ננתח את ממצאי סקר השירות שנערך בשנת  זה  במאמר 
השנים הקודמות, נציג את עיקרי השינויים שבוצעו בסקר השירות לשנת 2017, המתקיים בימים 

אלה, ונתאר בקצרה את העמקת המדידה המתוכננת לביצוע בהמשך. 
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קצינת סקרים ומחקר ביחידה לשיפור השירות, משטרת ישראל .M.B.A במנהל עסקים, אונ' בן-גוריון ו -.B.A במדעי ההתנהגות, 1 
אונ' בן-גוריון.



סקר השירות לשנת 2016

השיטה

סקר השירות הוא סקר טלפוני הנערך פעם בשנה על ידי חברה חיצונית. בעבר התבצע הסקר 
“דיאלוג”. החל  ידי חברת  ובהמשך על  “גיאוקרטוגרפיה”  ידי חברת  פעמיים בשנה, תחילה על 

2. משנת 2016 הסקר מבוצע על ידי חברת CI “מידע שיווקי”

אוכלוסייה ומדגם: 

סקר השירות לשנת 2016 נערך בקרב כ-11,000 אזרחים המייצגים את אוכלוסיית מקבלי השירות 
או  סיור  שוטרי  ]פגשו  המשטרה  מתחנות  שירות  שקיבלו  באזרחים  מדובר  ומעלה.   18 שגילם 
הגישו תלונה במרכז השירות לאזרח )מש”ל([, או שפנו למוקדי 100, למוקד המידע הארצי של 

המשטרה )110( או למרכז פניות נהגים ארצי )מפנ”א(.
בהתאם למודל “איכות השירות” – שביעות רצונם של האזרחים מהשירות המשטרתי שקיבלו 

נבחנה בשלושה תחומים עיקריים, במשקולות האלה )ראו גם תרשים 1 להלן(: 

בעת  השוטר  של  המקצועית  לרמה  מתייחס  זה  מדד   –  )45%( השוטר  א. מקצועיות 
הטיפול בפנייתו של האזרח, וכולל בתוכו את הפרמטרים האלה: טיפול יעיל וענייני, מתן 
הסבר ברור על הטיפול, מתן הסבר ברור על המשך הטיפול והופעה מסודרת ונאותה; 

ב. זמן המתנה וטיפול )37%( – מדד המתייחס לתפיסתו הסובייקטיבית של האזרח את 
זמן ההמתנה לשוטר ואת זמן הטיפול בעניינו כסבירים או לא; 

מתן  בעת  השוטר  של  התנהגותו  אופן  את  הבוחן  מדד   –  )18%( השוטר  ג. התנהגות 
השירות לאזרח, בהתייחס לשני פרמטרים – התנהגות אדיבה ומנומסת וגילוי אכפתיות 

ודאגה לאינטרסים של האזרח.

תרשים 1. מודל להערכת “איכות השירות” – פירוט המדדים והמשקולות

זוכת המכרז המשטרתי לביצוע מחקרים וסקרים חוץ-משטרתיים. 2
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מקצועיות השוטר משקל

טיפול יעיל וענייני ע"י השוטר 12%

מתן הסבר ברור על הטיפול בפנייתך 12%

מתן הסבר ברור על המשך הטיפול בפנייתך 12%

הופעת השוטר מסודרת ונאותה 9%

זמן המתנה וטיפול משקל

זמן המתנה לשוטר 19%

זמן הטיפול בעניינך 18%

45%

מקצועיות השוטר

37%

ציון איכות השירותזמן המתנה וטיפול

18%

התנהגות השוטר

זמן המתנה וטיפול משקל

התנהגות אדיבה ומנומסת של השוטר 9%

9% גילוי אכפתיות ודאגה לאינטרסים

מצד השוטר



ס
ק במוקד 100 ובמוקד המידע הארצי המשקולות הן 53%, 19% ו -28% בהתאמה.

 ר
ה

ש המשקולות של מרכיבי השירות נקבעו על בסיס ניתוח סטטיסטי של שאלון שקדם לסקר. ניתוח 

ורי זה איפשר להבין מהן ציפיותיו של האזרח בקבלת שירות ממשטרת ישראל ואיזה מרכיב חשוב 

 ת
ש יותר בעיניו בעת קבלת השירות. 

ל 
מ

ש מודל זה שימש למדידת טיב השירות לאזרח בסקרים שנערכו בין השנים 2008–2016.

רט
ת  סולם המדידה:

י
רש

א  כל השאלות נמדדו לפי סולם של שבע דרגות שבו 1 מציין שביעות רצון נמוכה מאוד ו-7 מציין 

שביעות רצון גבוהה מאוד. הציון המחושב הוא אחוז האזרחים המרוצים מהשירות, שנתנו ציון  - ל

מ
מ

מ-5 עד 7 בכל אחד מהפרמטרים. 

צ
יא

ם 

ממצאים

ו
ינוויכ

ממצאי “סקר השירות” מנותחים בכמה רמות, ואלו הן: 

 ם
ע

ת את  שווה  באופן  המשקלל  ישראל,  משטרת  של  הכללי  השירות  ציון   – הארצית  	 הרמה 

י
ידי הציונים שניתנו למרכזי השירות לאזרח )מש”ל(, לסיור ולמוקדי 100; 

ם

	 רמת המחוז ;

	 רמת היחידה )תחנה(;

	 רמת המגזר – ציון השירות בכל אחד מהמגזרים המצויים ב”חזית השירות” – מש”ל, סיור, 
מוקדי 100, וכן במוקד המידע הארצי של המשטרה ובמוקד מפנ”א. 

את  נסקור  תחילה  המגזרית.  וברמה  הארצית  ברמה  השירות  סקר  ממצאי  יובאו  זה  במאמר 
הממצאים הכלליים, ובהמשך נציג את נתוני המגזרים העיקריים ב”חזית השירות” – מוקדי 100, 

יחידות הסיור ומרכזי השירות לאזרח )מש”ל(.

ממצאים ברמה הארצית 

בשנת 2016 עמד ציון איכות השירות של משטרת ישראל על 81%. 
כלומר 81% מהנשאלים הביעו שביעות רצון גבוהה מהממוצע )ציון 5 ומעלה בסולם 1–7(. ערך 
זה מצביע על עלייה של 23% מאז תחילת הסקר ב-2008. בתרשים 2 להלן ניתן לראות כי החל 

משנת 2008 חלה עלייה עקבית, אשר התייצבה בשנים 2015–2016.

151



תרשים 2. ציון איכות השירות הארצי – השוואה שנתית לאורך זמן
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85%, לעומת זמן תגובה  מבין התחומים השונים, התנהגות השוטר זוכה לציון הגבוה ביותר – 
וטיפול – 82% ומקצועיות השוטר – 80% )ראו תרשים 3(. מהנתונים עולה כי גם בשנים קודמות 
)2014–2015( זכה מדד התנהגות השוטר להערכות הגבוהות ביותר מבין שלושת מדדי השירות 

המרכזיים. 

בין שנת 2015 לשנת 2016 חלו ירידות קלות בשביעות הרצון בכל תחומי השירות, אם כי הציונים 
מעט גבוהים יותר מאלה שנרשמו בשנת 2014.

תרשים 3. ציון איכות השירות הארצי לפי תחומים, בהשוואה לאורך זמן. 

                   ציון איכות השירות      התנהגות השוטר         זמן תגובה וטיפול        מקצועיות השוטר

לאורך התקופה הנבחנת )2014–2016(, מוקד 100 שומר על הדירוג הגבוה ביותר מבין המגזרים 
)ראו תרשים 4 להלן(. הירידה הקלה בציון איכות השירות היא חוצת מגזרים, ומתבטאת בעיקר 

במוקד 100. עם זאת, ציוני איכות השירות בשנת 2016 גבוהים מהציונים בשנת 2014. 



תרשים 4. ציון איכות השירות לפי מגזרים
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“סגירת מעגל” מול האזרח

המונח “סגירת מעגל” במשטרת ישראל מתייחס לעדכון האזרח בדבר המשך הטיפול המשטרתי 
בעניינו. 

בסקר השירות לשנת 2016 נבחן לראשונה הקשר שבין “סגירת מעגל” ובין שביעות רצון האזרחים 
מהשירות שקיבלו. למטרה זו נשאלו המרואיינים האם יצרו עימם קשר לשם עדכון בעניין מצב 
הטיפול או סיום הטיפול בפנייתם. נמצא כי ציון איכות השירות שנתנו מרואיינים שבוצעה מולם 
“סגירת מעגל” גבוה מהציון שנתנו מרואיינים שלא נוצר עימם קשר לצורך “סגירת מעגל” )ראו 
תרשים 5(. ממצא זה התקבל בכל המגזרים )מוקדי 100, סיור ומש”ל( ובכל מחוזות המשטרה. 
משמעות הדבר היא של ”סגירת מעגל” השפעה בלתי מבוטלת על שביעות הרצון של אזרחים, 

ונכון להקפיד לבצעה על מנת לשפר את השירות לציבור. 

תרשים 5. ציון איכות השירות לפי סגירת מעגל בכל המגזרים
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ממצאים לפי מגזרים

מוקדי 100

100 אמונים על מתן מענה לפניות אזרחים אל מוקד החירום הארצי, ופרוסים בשבעת  מוקדי 
המחוזות של המשטרה. העקרונות המנחים בעבודתם של שוטרי המוקד הם הקפדה על רמה 

מבצעית ושירותית גבוהה, תוך מתן מענה מקצועי וברור לאזרח, בכבוד, ברגישות ובשקיפות. 

 ,100 3% בציון איכות השירות של מוקדי  2016 חלה ירידה של  6 להלן, בשנת  כמוצג בתרשים 
כפועל יוצא של הירידות בשביעות הרצון ממקצועיות השוטר ומהתנהגות השוטר. מבין התחומים 

השונים, זמן המענה זכה לציון הגבוה ביותר, ונותר יציב בהשוואה לשנת 2015. 

תרשים 6. מוקדי 100 – ציון איכות השירות לפי תחומים, בהשוואה לאורך זמן 
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גבוהה  רצון  שביעות  הביעו  מהמרואיינים   85%  ,2016 בשנת  כי  לציין  ראוי  אלה,  ממצאים  לצד 
מהשירות שקיבלו במוקד )כמתואר בתרשים 7(. 

תרשים 7. שביעות רצון כללית ממוקדי 100 בהשוואה לאורך זמן 



בהמשך נבחנה באופן ממוקד שביעות הרצון של האזרחים מההיבטים השונים בשירות שקיבלו 
ממוקדי 100 )ראו תרשים 8(.

מהתרשים להלן עולה כי הפרמטרים שבהם נרשמה שביעות הרצון הגבוהה ביותר בקרב מקבלי 
השירות ממוקדי 100 הם זמן ההמתנה למענה )95% מהמשיבים מרוצים( ואדיבות ונימוס השוטר 
במידה  מרוצים  מהמוקדים  השירות  מקבלי  שמהם  הפרמטרים  זאת,  לעומת  מרוצים(.   92%(
וההסבר על המשך  )74% מרוצים(  נמוכה הם ההסבר של השוטר על הטיפול המיידי בפנייה 

הטיפול בפנייה )65% מרוצים(.

תרשים 8. אחוז המרוצים )מדרגי 5–7( מהשירות במוקדי 100 בממדים השונים
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% % %

5 5 5 %

% 9 9 % 9 2 %

8 9 9 0 % %

8 % 9 7 8 %

8 3 8 % 8 %4 % 6 % %

8 1 8 3 8 3 3 %

8 8 8 % 8 0

6 8 % %

% 7 % 4

8 0 7 3
7

7 % %6 4 5

6 6

זמן ההמתנה למענה  מענה השוטר היה  מענה יעיל וענייני של  השוטר גילה  ניתן מענה לפנייתך  השירות שניתן היה  הסבר ברור של  הסבר ברור של 
הטלפוני היה סביר אדיב ומנומס השוטר אכפתיות ודאגה  מעבר לציפיות השוטר על הטיפול  השוטר על המשך 

לאינטרסים שלך המיידי בפנייה הטיפול בפנייה

2014 2015 2016

סיור

פנייתם  בעת  ראשוני  במגע  האזרחים  באים  עמו  שכן  רב-חשיבות,  גורם  הוא  הסיור  מערך 
המיוחסת  האפקטיביות  על  מכרעת  השפעה  ישנה  הסיור  שוטרי  של  לפעילותם  למשטרה. 

לפעילות המשטרה, כמו גם על תדמיתה בעיני הציבור. 

כמוצג בתרשים 9, ציון איכות השירות במגזר הסיור בשנת 2016 נותר כמעט ללא שינוי לעומת 
2015, והוא עומד על 81%. מבין התחומים בולטת לחיוב שביעות הרצון מהתנהגות השוטר.

תרשים 9. ציון איכות השירות בסיור לפי תחומים, בהשוואה לאורך זמן
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בהתאמה לציון איכות השירות, שביעות הרצון הכללית מהשירות בסיור עומדת על 80%, כלומר 
80% מהמרואיינים מרוצים ואף מרוצים מאוד מהשירות שקיבלו משוטרי הסיור שטיפלו בפנייתם 
 2014 בשנת   73% של  מציון  זמן,  לאורך  שיפור  מגמת  קיימת  מזאת,  יתרה   .)10 תרשים  )ראו 

ל-80% בשנת 2016.

תרשים 10. שביעות רצון כללית מהשירות בסיור
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11 מוצג פירוט של ציוני שביעות הרצון מהסיור בממדים השונים. נמצא כי ההופעה  בתרשים 
החיצונית של השוטרים זוכה לציונים הגבוהים ביותר ממקבלי השירות מהסיור )95% מרוצים(, 
ואחריה – אדיבות השוטרים )89% מרוצים(. הפרמטרים שמהם מקבלי השירות פחות מרוצים 
לשוטר  ההמתנה  וזמן  בפנייה  הטיפול  המשך  על  ברור  הסבר  הם  יותר  נמוכים  לציונים  ושזכו 
הסיור. הציונים במרבית הפרמטרים דומים או נמוכים במקצת בהשוואה לשנת 2015, אך גבוהים 

מהציונים בשנת 2014.

תרשים 11. אחוז המרוצים )מדרגי 5–7( מהשירות בסיור בממדים השונים 

% %

2 5 %

9 5

% %

9 9

6 9 %

8 8 9
8 % % % % %

% 2 2
8 % 3 3

8 2 % % %

7 8 8 8 8 8 1
8 % 0 % % %

8 8 8 %
8 7 %

7 % %

7 7 7 6
7 7 % 7 3 7 6
7 % 5 %

1 7 1 7 2

7 7 7

הופעת השוטר  התנהגות השוטר   טיפול יעיל וענייני   השוטר גילה  זמן הטיפול בשטח  הסבר ברור של  השירות שניתן היה  זמן ההמתנה  הסבר ברור של 
מסודרת ונאותה הייתה אדיבה   של השוטר אכפתיות ודאגה  היה סביר השוטר על הטיפול  מעבר לציפיות לשוטר היה סביר השוטר על המשך 

ומנומסת לאינטרסים שלך המיידי בפנייה הטיפול בפנייה

2014 2015 2016



השפעת עדכון האזרח בדבר מועד הגעת שוטר סיור על שביעות רצון האזרח

בסקר השירות לשנת 2016, נבדק לראשונה הקשר שבין עדכון האזרח באופן יזום בדבר מועד 
ב-55%  כי  נמצא  מהשירות.  האזרח  של  רצונו  שביעות  ובין  הסיור  שוטר  של  הצפוי  הגעתו 
הצפוי.  ההגעה  זמן  לגבי  אותם  ועדכנו  האזרחים  עם  יזום  קשר  הסיור  שוטרי  יצרו  מהמקרים 
כפי שמוצג בתרשים 12, לעדכון זה השפעה חיובית, הן על שביעות רצונם של האזרחים מזמן 
אזרחים  שנתנו  השירות  איכות  ציון  כך,  מהשירות.  רצונם  שביעת  על  והן  לשוטר  ההמתנה 
ששוטר עדכן אותם על מועד הגעתו הצפוי עומד על 87%, לעומת ציון של 70% שנתנו אזרחים 
 84% דומה,  באופן  השירות.  איכות  בדירוג  משמעותי  בפער  מדובר  שכזה.  עדכון  קיבלו  שלא 
מהאזרחים שקיבלו עדכון לגבי מועד הגעתו הצפוי של השוטר תפסו את זמן ההמתנה כסביר, 

בהשוואה ל-63% מהאזרחים שלא קיבלו עדכון מהשוטר.

תרשים 12. ציון איכות השירות ושביעות הרצון מזמן ההמתנה לפי עדכון האזרח באופן 
יזום בדבר מועד הגעתו הצפוי של השוטר
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מש”ל – מרכז שירות לאזרח

שירותי  כלל  את  המרכז  )מש”ל(,  לאזרח  שירות  מרכז  מופעל  המשטרה  מתחנות  אחת  בכל 
שונים  אישורים  ולקבל  תלונות  להגיש  יכולים  למש”ל  המגיעים  האזרחים  לציבור.  המשטרה 
)לחברת הביטוח, למשרד הרישוי, למקום עבודתם וכיו”ב(. המש”ל משמש, אם כן, מקום מפגש 
מרכזי בין השוטר לאזרח, בין כותלי המשטרה. בשונה מחוויית השירות של האזרח בעת המפגש 
עם שוטר הסיור או השיחה עם המוקדן, בעת הגעתו לתחנת המשטרה האזרח נחשף לסביבה 
המשטרתית, הפיזית והאנושית, וזו עשויה להשפיע על שביעות רצונו. חזות התחנה, המפגש 
עם היומנאי בכניסה, התנאים הפיזיים במש”ל )צפיפות, ניקיון וכו’(, זמינות המידע והשירותים 
על  נוסף  האזרח,  של  השירות  חוויית  את  מעצבים  נוספים,  ומאפיינים  אלה,  כל   – הטכניים 

המפגש עם חוקר המש”ל. 



 2015 בשנת  מהציון  ב-2%  נמוך   ,77% על  עומד   2016 בשנת  המש”ל  של  השירות  איכות  ציון 
)79%(, אך גבוה במעט מהציון בשנת 2014 )76%(. הירידה נובעת משלושת תחומי השירות )ראו 

תרשים 13(. 

תרשים 13. ציון איכות השירות במש”ל לפי תחומים, בהשוואה לאורך זמן
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80% 79% 81% 83% 81%
77% 79%76% 76% 77%

72% 72%

מקצועיות השוטר זמן המתנה וטיפול התנהגות השוטר ציון איכות השירות

2014

2015

2016

2016 היא בינונית  14, שביעות הרצון הכללית מהשירות במש”ל בשנת  על פי המוצג בתרשים 
ירידה  מגמת  קיימת  כך  על  נוסף  מהשירות.  מרוצים  אינם  מהמרואיינים  כרבע  מרוצים(.   70%(

לאורך זמן.

תרשים 14. שביעות רצון כללית מהשירות במש”ל 
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15 עולה כי אחוז גבוה ממקבלי השירות במש”ל שבעי רצון מההופעה החיצונית של  מתרשים 
השוטרים )93% מהמשיבים(, מהניקיון בתחנה )88%( ומאדיבות השוטרים )87%(. לעומת זאת 
שביעות הרצון נמוכה יותר מאיכות השירות )“שירות מעבר לציפיות”( או מבהירות ההסבר של 

השוטר על המשך הטיפול בפנייה – 68% ממקבלי השירות היו מרוצים מפרמטרים אלה. 

תרשים 15. אחוז המרוצים )מדרגי 5–7( מהשירות במש”ל בממדים השונים
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הופעתו  מקום קבלת  התנהגות  טיפול יעיל  השוטר גילה  הסבר ברור של  זמן הטיפול  זמן ההמתנה  השירות שניתן  הסבר ברור של 
השירות בתחנה החיצונית הייתה  השוטר הייתה  וענייני של  אכפתיות ודאגה  השוטר על  בפנייתך היה  בתור היה סביר היה מעבר  השוטר על 
מסודרת ונאותה היה נקי ונוח אדיבה ומנומסת השוטר לאינטרסים שלך הפנייה סביר לציפיות המשך הטיפול 

בפנייה

2014 2015 2016

לקראת מדידה מקיפה ועדכנית של חוויית השירות של האזרח – סקר השירות לשנת 2017

במהלך שנת 2016, לאחר שמונה שנים שבהן נעשה שימוש במודל “איכות השירות”, עלה הצורך 
2017. בבואנו לבצע שינויים והתאמות בשאלוני  לתקף ולעדכן את שאלוני סקר השירות לשנת 

סקר השירות, הצבנו לעצמנו כמה מטרות, ואלו הן: 

1. למדוד את ההיבטים החשובים לציבור בשירות שמעניקה המשטרה בעת הזאת;

“מסע  של  ומתודולוגיה  תפיסה  הטמעת  לאור  האזרח,  שעובר  הלקוח”  “מסע  את  2. לבחון 
לקוח” במשטרת ישראל; על פי מתודולוגיה זו יש לנתח כל נקודה בתהליך קבלת השירות 
על פי מידת שביעות הרצון של הלקוח ורגשותיו, ולאבחן את "נקודות הכאב" שעובר הלקוח 

בתהליך השירות;

3. להאיר זרקור על חוויות השירות של האזרחים הערביים ולבחון את עמדותיהם לגבי הטיפול 
המשטרתי בפניותיהם.

“מידע שיווקי” מחקר מקדים לבחינת 2  CI לצורך בניית שאלוני הסקר החדשים ביצעה חברת 
ההיבטים המשמעותיים בעיני האזרחים בשירותי המשטרה. המחקר כלל שני שלבים עיקריים, 

ואלו הם: 

ועמדות האזרחים  – בחינה מעמיקה של תפיסות  – קיום קבוצות מיקוד  1. שלב איכותני 
ציפיותיה ם את  האזרחים  העלו  המיקוד  בקבוצות  המשטרתיים.  השירות  מערכי  כלפי 
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 זוכת המכרז המשטרתי לביצוע מחקרים וסקרים חוץ-משטרתיים. 2



ממערכי  רצון  שביעות  וחוסר  רצון  שביעות  גורמי  ומופו  המשטרה,  שמעניקה  מהשירות 
השירות השונים )מוקדי 100, סיור ומש”ל(. כמו כן נערכה בחינה פרטנית של עמדות כלפי 

השירות המשטרתי בחברה הערבית בהשוואה למגזר היהודי. 

נוסח  הקודם,  השלב  על  בהתבסס   – פרמטרים  לזיקוק  טלפוני  סקר   – כמותי  2. שלב 
לאחר  המיקוד.  בקבוצות  האזרחים  שהעלו  העיקריים  השירות  היבטי  את  הכולל  שאלון 
מכן נערך סקר כמותי בקרב מדגם של מקבלי שירות מהמשטרה במטרה לאתר, מתוך 
מהטיפול  האזרח  של  השירות  חוויית  את  שמעצבים  הפרמטרים  את  שהועלו,  הנושאים 
המשטרתי בפנייתו. הפרמטרים ש”זוקקו” בניתוח נתוני המענה על הסקר ונמצאו כבעלי 

ההשפעה הגדולה ביותר על שביעות הרצון מהשירות, נכללו בשאלוני סקר  2017.  
כך, למשל, נמצא במחקר כי חלק מהפרמטרים שהופיעו בשאלוני הסקר בשנים קודמות, 
ייצוגית במרבית  ישנה הקפדה על הופעה  )שכן  כגון הופעת השוטר, אינם רלוונטיים עוד 
השפיעו  לא  אשר  אלה  הם  מהשאלון  שהוסרו  נוספים  פריטים  השירות(.  אינטראקציות 
על דירוג שביעות הרצון מהשירות המשטרתי, או שהיו “מוכלים” בפריטים אחרים )דוגמת 
השוטר”(.  ב”מקצועיות  מוכל  אשר  תוכן  עולם   – החוקר  שאלות  ורלוונטיות”  “ענייניות 
פרמטרים אחרים, לעומת זאת, נמצאו כבעלי השפעה ניכרת על שביעות רצונו של האזרח 
מהשירות המשטרתי )למשל: אכפתיות, עדכון האזרח בממצאי הטיפול ומתן הסבר ברור 

על הטיפול ועל המשך הטיפול(. 

שאלוני הסקר החדשים בוחנים את שביעות רצון האזרחים מהשירות שקיבלו מהמשטרה לאורך 
בממצאי  לעדכונם  ועד  מהמש”ל  או   100 ממוקד  שירות  לקבל  שפנו  מהרגע  שעברו  ה”מסע” 

הטיפול המשטרתי בעניינו )“סגירת מעגל”(. 

100 לקבלת עזרה, הסקר בוחן את שביעות רצונם מהשירות  עבור אזרחים שהתקשרו למוקד 
במוקד 100 בכלל ומהשירות שנתן המוקדן בפרט, בהתייחס לפרמטרים המשמעותיים שנמצאו 
בהמשך,  ועוד(;  לאזרח  שניתן  ההסבר  מקצועיות,  אכפתיות,  )הקשבה,  לעיל  כמתואר  במחקר, 
במקרים שבהם נשלח שוטר סיור למקום האירוע נשאל האזרח לגבי השירות שקיבל ממערך 
הנוגעים  והפרמטרים  מהשירות  כללית  רצון  שביעות  הצפוי,  ההגעה  זמן  לגבי  עדכון   – הסיור 
להתנהגותם ומקצועיותם של השוטרים )פרמטרים זהים לאלו שבודקים את שירותיות המוקדן(; 
נשאל  לבסוף  האירוע;  למקום  פלילי  זיהוי  חוקר  של  הגעתו  נבדקת  התפרצות,  של  בעבירות 

האזרח האם קיבל עדכון לגבי הטיפול המשטרתי בעניינו. 

באופן דומה, בשאלון המש”ל נבדק תהליך השירות על שלביו השונים, החל מההגעה לתחנה 
)זמינות חנייה(, דרך השירות שנתן היומנאי, סביבת התחנה והמש”ל )סדר וניקיון, זמינות המידע, 
ועד לסגירת מעגל  )נותן השירות העיקרי(,  והשירות שנתן חוקר המש”ל  השירותים הטכניים(, 

הטיפול. 

בסקר השירות לשנת 2017 נבנה שאלון ייעודי למקבלי שירות מהחברה הערבית. שאלון הסקר 
כולל שאלות ספציפיות לאזרחים הערביים, נוסף על השאלות למגזר היהודי. השאלות הנוספות 
שירות  מקבלי  עם  שנערכו  המיקוד  בקבוצות  שעלו  תובנות  בסיס  על  חוברו  הערבית  לחברה 

, וכן תובנות מהספרות המקצועית בנושא יחסי אזרח-משטרה בקרב מיעוטים 3 מהציבור הערבי
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 קבוצות המיקוד היו חלק ממחקר העומק המקדים לסקר השירות שביצעה חברת "מידע שיווקי", כמתואר לעיל.3



בכלל ובקרב ערביי ישראל בפרט. 

נוסף על כך, בהתאם למתודולוגיית “מסע לקוח” נבחנת בסקר לראשונה שביעות רצון האזרחים 
אזרחים  נשאלים  החדש  בשאלון  )מש”ל(.  לאזרח  השירות  למרכז  בפנייתם  הטיפול  מהמשך 

, שאלות הנוגעות לשביעות רצונם מהטיפול החקירתי בתיק שנפתח בגין 4 שהגישו תלונה במש”ל
תלונתם – הן מתהליך הטיפול הן מתוצאותיו. בשאלון זה נעשה ניסיון למדוד את שביעות הרצון 
או לאי-שביעות  נקודתי את הגורמים לשביעות הרצון  ולאתר באופן  מהמשך הטיפול בתלונה 

הרצון מטיפול זה. 

הניתוחים  בסיס  על  המועד.  לאותו  עד  שיתקבלו  הסקר  נתוני  ינותחו  הסקר  תקופת  באמצע 
הסטטיסטיים ייבנה מודל חדש להערכת “איכות השירות” כך שהמשקולות של כל פרמטר ייצגו 5

את החשיבות היחסית של כל מרכיב בשירות עבור האזרחים.

סיכום ומסקנות

המערכים  להם  שנותנים  מהשירות  האזרחים  של  רצונם  שביעות  את  מודדת  ישראל  משטרת 
וחולשות  המשטרתיים שעימם הם באים בממשק, על מנת לקבל תמונה מקיפה של חוזקות 
בשירות לציבור. הממצאים מראים כי לאורך השנים חלה עלייה משמעותית במידת שביעות רצונו 
של הציבור מאיכות השירות המשטרתי – מציון של 58% בשנת 2008 לציון של 81% בשנת 2016. 

במהלך שנת 2016 חלה התייצבות במגמת העלייה שנרשמה. 

מהממצאים עולה כי חלה ירידה קלה )בין 1% ל-3%( בשלושת ממדי איכות השירות – מקצועיות 
השוטר, התנהגות השוטר וזמן תגובה וטיפול, אם כי הציונים עדיין גבוהים מאלה שנמדדו בשנת 

 .2014

100 מוביל בציון איכות השירות אשר עומד על86%, אחריו הסיור,  מבין מערכי השירות, מוקד 
אשר זוכה לציון של 81%, ולבסוף המש”ל, שציונו 77%. יתרונו של מוקד 100 על פני המערכים 
האחרים בולט בעיקר בתחום של זמן תגובה וטיפול, אך גם בהתנהגות השוטר. נקודה בולטת 

לשיפור בכל המגזרים היא מתן הסבר ברור לגבי המשך הטיפול בפנייתו של האזרח. 

משירותי  הרצון  בשביעות  שיפור  להשיג  ניתן  המגזרים  בכל  כי  מהממצאים  למדים  אנו  עוד 
המשטרה  כי  לאזרח  מסמן  זה  עדכון  בעניינו.  הטיפול  במצב  האזרח  עדכון  ידי  על  המשטרה 
מתייחסת באופן פרטני לפנייה שלו ודואגת לטפל בה. בסיור, עדכון בדבר מועד ההגעה הצפוי 
של השוטרים מפחית את חוסר הוודאות של האזרח ומשפיע לטובה, הן על שביעות רצונו של 
האזרח מזמן ההגעה של השוטר והן על שביעות רצונו מהשירות שקיבל. ממצא זה ממחיש כיצד 
מהלך פשוט שאינו כרוך במאמץ מיוחד או בהשקעת משאבים, עשוי לתרום משמעותית לשיפור 

השירות לציבור. 
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 בשנת 2017, הוחלט לבצע סקר המשך בקרב מדגם של אזרחים שהגישו תלונה במש"ל, כבדיקה ניסיונית )פיילוט( לקראת סקר 4
 .2018

 לכל מגזר שירות ייבנה מודל נפרד, בהתאם לממצאי הסקר באותו המגזר. 5



בימים אלה עמלה היחידה לשיפור השירות על בניית מערכת חדשה לניתוח עיתי ושוטף של 
רק  ולא  הסקר  תקופת  במהלך  התאמות  וביצוע  למידה  שיאפשר  באופן  השירות,  סקר  נתוני 
ומעמיק  נרחב  באופן  הסקר  נתוני  את  לנתח  אפשרי  יהיה  זו  מערכת  באמצעות  סיומו.  לאחר 
יותר, ולבחון את שביעות הרצון של האזרחים מהשירות כתלות במגוון של מאפיינים. המאפיינים 
שייבחנו נוגעים, בין היתר, לאירוע שבגללו פנה האזרח למשטרה )זמן האירוע, מקום ההתרחשות, 
מורכבות האירוע, חומרתו, היחידה המטפלת וכיו”ב(, לשוטרים שטיפלו באירוע או בפנייה )ותק 
במשטרה בכלל ובמערך השירות שטיפל במקרה, בפרט; מספר השוטרים שטיפלו במקרה וכו’(, 
למקבלי השירות )לאום, דת, גיל וכד’(, וכן למאפיינים נוספים, דוגמת תוצאות הטיפול במקרה, 

משך הטיפול, ועוד. 

בראייה עתידית, אנו סבורים כי ראוי לשלב במדידה במסגרת סקר השירות מערכים משטרתיים 
נוספים המעניקים שירות לאזרח, כמו משטרת התנועה ומג”ב, שעד כה לא נכללו בסקר.

לקברניטי  יסייעו  כמתואר,  השירות  מדידת  לשיפור  הננקטים  הצעדים  מכלול  כי  מאמינים  אנו 
שיפור,  הדורשים  בתחומים  להתמקד  השירות,  בנושא  כוללת  מצב  תמונת  לקבל  המשטרה 
משירותי  הרצון  שביעות  מידת  את  להעלות  ולהמשיך  לכך  הנדרשים  המשאבים  את  להקצות 

המשטרה ואת אמון הציבור במשטרה. 
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