
פ פתח דבר

ת
רבד ח קוראים יקרים,

לפניכם אסופת מאמרים ומחקרים לשנת 2018, תמצית נבחרת מפרי עבודתם לאורך 
זו מספר מאמרים שנכתבו  השנה של אנשי מחלקת אסטרטגיה. בכתב-העת לשנה 
בידי אנשי אקדמיה, ביטוי מוחשי לשיתוף הפעולה המשמעותי, ההולך ומעמיק, בין 

המשטרה לבין האקדמיה.  

אסופת מאמרים זו פותחת, כתמיד, במסמכי מדיניות בנושאים שהעסיקו אותנו השנה 
והמשכה בשני מאמרים בנושאי ליבה ארגוניים בתחום השיטור והקרימינולוגיה, שנכתבו 
בנושאי  מאמרים  זו  לשנה  כתב-העת  כולל  כן  לדרך.  שותפים  אקדמיה,  אנשי  בידי 
ניתוח מרחבי וחקר ביצועים ומסמכים בנושאים מתודולוגיים במחקר המשטרתי, אשר 

עוסקים בסוגיות ליבה במחקר ושראינו לנכון להסדירם במסגרת כתב-העת.

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 במחלקה, על 
הכתיבה, החשיבה, הליווי וההפקה, וכן לרפ"ק רוית כהן, קצינת מדור מחקר ומדיניות, 

על הבאת כתב-העת לדפוס. 

ליטמנוביץ' מהמכון לקרימינולוגיה  יעל  ולד"ר  - לפרופ' באדי חסייסי  תודה מיוחדת 
הרפז  עמיקם  ולד"ר  גוריון  בן  מאוניברסיטת  יובל  פני  לד"ר  העברית,  באוניברסיטה 
מהאוניברסיטה העברית, על פועלם להבאת מאמריהם לכדי גמר, כך שיוכלו לראות 

אור במסגרת כתב-עת זה. 

www. את המאמרים ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של משטרת ישראל, בכתובת
police.gov.il/ אגף תכנון וארגון/פרסומים.

בברכה,

לילך לאופמן גברי, נצ"מ

רמ"ח            אסטרטגיה
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דבר רמ"ד מחקר ומדיניות
קוראים יקרים,

בנושאים,  להתמקד  בחרנו   2018 לשנת  במחקר"  "העיקר  ומחקרי  מאמרי  באסופת 
במחקרים ובעבודות המבטאים את הרעיון המסדר המוביל את עשיית הארגון, לשקף 
את שיתוף הפעולה האמיץ המתרקם והולך עם גורמי אקדמיה, להציף מספר נושאים 
מרכזיים שעמדו במוקד העשייה והחשיבה במהלך שנת 2018 וכן ללבן שאלות וסוגיות 

מתודולוגיות העולות שוב ושוב, בסוגיות מרכזיות במחקר המשטרתי.

הפרק הראשון כולל ארבעה מסמכי מדיניות. 

הראשון, בנושא עולם המניעה המצבית, אסטרטגיה המהווה חלק מרפורמת אמו"ן. 
השני, מציג את תכנית "מנהיגות מקדמת שירות", תכנית יחידת השירות לטיוב שירות 
משטרת ישראל לציבור. המסמך השלישי מסמך חשיבה שעיקרו להוות יריית פתיחה 
בישראל".  לאומית  משטרה  שנות   70" בנושא   ,2019 שנת  במהלך  נעסוק  בו  לנושא 

המסמך הרביעי מציג, לראשונה, את תפישת החדשנות במשטרת ישראל. 

בפרק השני שני מחקרים משטרתיים שנערכו בהובלה אקדמית. 

יעל  וד"ר  חסייסי  באדי  פרופ'  בהובלת  מקיפה  מחקר  עבודת  של  תוצר  הראשון, 
מחקר  מדור  ובשת"פ  העברית,  באוניברסיטה  לקרימינולוגיה  מהמכון  ליטמנוביץ' 
ומדיניות. המאמר מהווה נתח ראשון מתוך מחקר תלת-שנתי מקיף שמטרתו לבחון 
את אפקטיביות רפורמת אמו"ן, ובוחן את טיפול המשטרה בעבירות הפע"ר. המחקר 
השני נערך על ידי ד"ר פני יובל מאוניברסיטת בן גוריון ובשת"פ מדור מחקר מדיניות, 

ועיקרו בחינת אפקטיביות השיטור העירוני בישראל.

הפרק השלישי עוסק בניתוח מרחבי וחקר ביצועים. 

פרק זה כולל שני מאמרי 'דגל' המחדדים את הפוטנציאל הגדול הגלום בשילוב נתוני 
במודלים  עוסקים  זה  בפרק  המאמרים  מתמטיים.  מודלים  עם  ומרחב  גיאוגרפיה 

לאופטימיזציה מרחבית, וכן במודל לתכנון "אזורי תגובה" בשטח עירוני.

הפרק הרביעי והחותם את כתב-העת הנוכחי, עניינו מתודולוגיה במחקר המשטרתי. 

פרק זה כולל שני מסמכים בנושאים שמניסיוננו, מעלים שאלות מעת לעת ולתפישתנו, 
הבינלאומית  בהשוואה  מגבלות  המציג  מסמך  האחד,   - בכתובים  ליבון  דורשים 
בו  כלי  לעולם הסקרים,  מעין מדריך  והשני, מסמך המהווה  בסטטיסטיקה הפלילית 

נעשה שימוש הולך וגובר, על כן נכון להעמיק בו במסגרת זו. 

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

מיה זיסו,         סנ"צ  

רמ"ד מחקר מדיניות
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תוכן עניינים
1 פתח דבר - רמ"ח אסטרטגיה 

3 מבוא - רמ"ד מחקר ומדיניות 

 מסמכי מדיניות

9-37 המניעה המצבית - מתיאוריה ליישום במשטרת ישראל 

פקד יהודה קייסי

תכנית "מנהיגות מקדמת שירות" לטיוב השירות שמעניקה משטרת ישראל לציבור 
38-45

פקד מיכל מילר כהן

46-57 משטרת ישראל: אכיפת חוק, שרות לציבור וביטחון פנים - סקירת ספרות 

ד"ר עמיקם הרפז

58-72 חדשנות במשטרת ישראל בעידן של אתגרים 

רפ"ק לאה שוויד, גב' רבקה שלוס

 מחקר משטרתי בהובלה אקדמית

75-100 מחקר הערכת תכנית אמו"ן דו"ח מס' 1: סל עבירות הפע"ר 

 - תשובה  שני  כרמל,  תומר  ד"ר  ליטמנוביץ,  יעל  ד"ר  חסייסי,  באדי  פרופ'  וייסבורד,   דיוויד  פרופ' 

האוניברסיטה העברית

101-136 אפקטיביות הניהול של דפוסי שיטור מוניציפליים בישראל 

ד"ר פני יובל, עירית פורת - אוניברסיטת בן גוריון, בשיתוף נצ"מ לילך לאופמן-גברי

 ניתוח מרחבי וחקר ביצועים

מודלים לאופטימיזציה מרחבית במשטרה 139-157

ד"ר יקטרינה יז'מסקי, יאיר יבלוביץ, רז וייס, מיכאל אדלמן, יונתן אילן - מחלקת אסטרטגיה 

158-176 מודל לתכנון "אזורי תגובה" בתחום השיטור, בשטח עירוני 

ד"ר יקטרינה יז'מסקי, מיכאל אדלמן

 מתודולוגיה במחקר המשטרתי

179-195 מגבלות השוואה בינלאומית בסטטיסטיקה הפלילית 
ד"ר יקטרינה יז'מסקי

196-223 מדריך לעולם הסקרים 
ד"ר יקטרינה יז'מסקי
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ה המניעה המצבית - מתיאוריה 

ינמ
ע ליישום במשטרת ישראל

ה1 ה פקד יהודה קייסי

מ
יבצ תקציר

 ת
ככלל, עדיף למנוע פשיעה מאשר להגיב אליה, ישנן תיאוריות שונות העוסקות במניעת  -

מ
ת הענישה,  וחומרת  הרתעה  באמצעות  היתר,  בין  בעבריין,  מתמקדות  חלקן  פשיעה, 

י
וא באמצעותם  לעבריין  חיצוניים  ובגורמים  הסביבה  במאפייני  העוסקות  אלו  ולצידן 

יר ניתן למנוע פשיעה. המניעה המצבית הינה תיאוריה היוצאת מנקודת הנחה כי הדרך 

ל ה באמצעות  ("בסיטואציה"),  בעבירה  התמקדות  היא  פשיעה  למניעת  ביותר  הטובה 

יי
ש צמצום הזדמנויות המובילות את העבריין לבצע את העבירה  ובהגדלת סיכון העבריין 

ו
להיתפס. כך למעשה, יהיה ניתן למנוע את העבירה עוד טרם התרחשותה.  ם

ב
מ עם כניסתו של המפכ"ל רנ"צ רוני אלשיך לתפקיד (12/2015), מושם דגש על המניעה 

ש
ט במשטרת  אמו"ן  רפורמת  של  ביישומה  משמעותית  אבן  מהווה  והיא  המצבית 

ר
ת שיתופי  ובמסגרת  הנוער  בתחום  מצבית  מניעה  של  פעולות  נעשו  בעבר  ישראל. 

י  פעולה קהילתיים, אולם עם כניסתה של הרפורמה נקבעה המניעה המצבית, כמודל 

רש באמצעותו יש ליישם את מדיניות מניעת הפשיעה של הארגון, בהתאם לצרכי האזרח 

לא ולפתרון בעיותיו בטריטוריה מוגדרת. 

מסמך זה יעסוק בהרחבה במניעה המצבית, משלב צמיחתה מתוך התיאוריות השונות 
למניעת פשיעה, ועד לשלב פיתוח הטכניקות והאסטרטגיות ליישומה. המסמך יפרט 
ביישומה של  ויסיים  נבחנה בעולם,  - תועלת אשר  וניתוח עלות  היבטי אפקטיביות 

המניעה המצבית במשטרת ישראל במסגרת רפורמת אמו"ן.

כללי
מניעת פשיעה עדיפה על כל הצלחתו של הליך פלילי שמעורבים בו עבריינים, קורבנות 
וכן נזקים נוספים Weisburd & Eck, 2004)). ארגוני מערכות אכיפת חוק בעולם רואים 
את המניעה כאחד מתפקידיהם העיקריים. בדומה לכך, גם בישראל, פקודת המשטרה 

מגדירה בין תפקידיה את  "מניעת עבירות וגילוין" (סעיף 3 לפקודת המשטרה).

בהתאם לכך, במשך שנים, תחום המניעה שם דגש על חיזוק הרתעה כללית וממוקדת, 
למניעת הישנותן של עבירות, בין היתר, באמצעות קידום מהלכים וקביעת מדיניות 
ברצידיביסטים  מיקוד  הענישה,  ומהירות  וודאות  הענישה,  חומרת  כגון:  בנושאים 

ובעבירות חשיפה וכן, שיקום וטיפול בעבריינים.

התובנות  בין  כאשר  פשיעה,  למניעת  בגישות  התפתחות  חלה  האחרונים  בעשורים 

9

B.A מדעי החברה בהדגשת  מדור מחקר ומדיניות, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון במשטרת ישראל.  1 

לימודי המזה"ת, האוניברסיטה הפתוחה. LL.B - בוגר משפטים, M.A- לימודי משפט אוניברסיטת בר אילן.
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והלקחים אשר הופקו משיטות המניעה המסורתיות, הן אלו:  

1. עקרון אכיפת החוק הוא מחייב, אך אין להישען עליו כמדיניות עיקרית בהגנה על 
הציבור.               

2. המדיניות הנהוגה למניעת עבירות מצד מערכות אכיפת החוק פועלת, לרוב, על 
עקרון ההרתעה, הכליאה והשיקום.

מותאמות  ברור,  כיוון  ובעלות  ממוקדות  להיות  צריכות  פשיעה  למניעת  3. תכניות 
לשונות בין עבריינים, עבירות וזירות עבירה. 

4. גישת השיקום, השמה מבטחה ברופאים ובמטפלים, נכשלה, ולראיה - עבריינים 
בעיית  את  שיפתרו  אלה,  על  רק  לסמוך  ניתן  לא  כן,  ואם  עבירות.  לבצע  חזרו 

הפשיעה.

5. הכרה במגבלות המשאבים הנדרשים להתמודדות עם פשיעה.

נדרשים  למניעת פשיעה  פיתוח תכניות  לצורך  כי  עולה,  לעיל  מהתובנות המוזכרות 

כיוון ברור, התאמה והתערבות ממוקדת וספציפית (הרפז, 2012).

יישומם של לקחים אלה הוביל להתפתחות אסטרטגיות שיטור שמטרתן למקד את 
 Goldstein) בעיות  לפתרון  שיטור  היתר:  בין  למנות,  ניתן  אלו  בין  המשטרה.  עבודת 
נקודות חמות  ושיטור   (Eck & Spelman, 1987) לניתוח בעיות   S.A.R.A 1979), מודל 

 .(Sherman & Weisburd, 1995)

במקביל לגישה הוותיקה שעיקרה שימת דגש על העבריין, החלו להתפתח גם גישות 
העוסקות במניעה המתמקדת בסביבה החיצונית. תיאוריות סביבתיות אלו מהוות את 

התשתית עליה מבוססת המניעה המצבית, כפי שיוצג בהמשך המסמך. 

הפעולה  ובכיווני  תפקידה  את  משטרת-ישראל  בתפישת  ניכר  הגישות  בין  השוני 
הממקדים את פעילותה בהיבטי הפעלת הכוח - השיטור הגבוה והשיטור ה"נמוך", 2

. עפ"י התפישה הנוכחית, האזרח הנורמטיבי הוא אזרח אשר במהותו, הוא 3 הקלאסי
שומר חוק, גם אם לעתים הוא נכשל [גורם להפרעות מנוחה, לחסימות מעבר, להסגת 

גבול ועוד]. בשונה מהאזרח הנורמטיבי, העבריין מייחס עצמו לחברה העבריינית.

מתבקש, אם כן, להבחין בין שתי אוכלוסיות אלו: 

כלפי עבריינים, ברירת המחדל היא גישת האכיפה והענישה ולא אחת, יופעלו מולם 
כלי "השיטור הגבוה", זה המוכוון מודיעין, יעדים ותופעות. 

מנגד, כלפי האזרח הנורמטיבי תינקט גישה רכה יותר, הכוללת, בין היתר, אלמנטים 
של מניעה סביבתית, המהווה אחד מיסודות "השיטור הקלאסי". שיטור זה מתמקד, 
כאמור, באזרח הנורמטיבי ומכוון לפתרון בעיותיו בטריטוריה מוגדרת, כאשר האתגר 

המחקרי  הבסיס   - הגבוה  "השיטור  ומדיניות,  מחקר  מדור   - אג"ת/אסטרטגיה  פנימי,  מסמך  ראה    - להרחבה   2

לרפורמת אמו"ן במשטרת ישראל - מסמך מדיניות" מיום 24 בספטמבר 2017.

ומדיניות, "השיטור הקלאסי - הבסיס המחקרי  להרחבה - ראה מסמך פנימי,  אג"ת/אסטרטגיה - מדור מחקר   3

לרפורמת אמו"ן במשטרת ישראל - מסמך מדיניות" מיום 25 ביולי 2017.

Dummy Text
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המשמעותי העומד לפיתחה של משטרת ישראל הוא, בסופם של דברים, להעלות את 
נורמת הציות לחוק של החברה כולה (מפכ"ל המשטרה - רנ"צ רוני אלשיך, 2016).  

Crime Prevention - מניעת פשיעה
כאמור, הגישה הרווחת למניעת פשיעה במשך שנים רבות, היתה אכיפה. ואולם, עם 
ההזדמנויות  בצמצום  המתמקדת  מניעה  כי  הראו,  בתחום  שנעשו  מחקרים  השנים, 
המובילות לקיומה של העבירה - מניעה מצבית - מניבה תוצאות טובות יותר במניעת 

 .(Weisburd & Eck, 2004) פשיעה

לאב (1998) הגדיר שלושה סוגים של מניעת פשיעה, עפ"י שלושה סוגים שונים של 
אוכלוסיות-יעד, כלהלן: 

והחברתית,  - מניעה העוסקת בהרחקת השפעות הסביבה הפיזית  מניעה ראשונית 
המעודדות פעילות עבריינית. מניעה ראשונית, עניינה פעילות מניעה המשפיעה על 
הנושאים  בין  ולקורבנות.  לפשיעה  הסיכון  גורמי  צמצום  ומטרתה  האוכלוסיה,  כלל 
בהם עוסקת מניעה זו - מעורבות הקהילה והרשויות, שיטור קהילתי ושיפור הסביבה 
הפיזית [דוגמת תיקון מבנים נטושים, תאורה במקומות חשוכים, מניעת נשירה מבית 

הספר ומיגון רכוש פרטי וציבורי].

גבוה  בסיכון  אוכלוסיות  בקרב  עבריינות  למניעת  המכוונת  מניעה   - שניונית  מניעה 
זו מתמקדת באוכלוסיית-יעד מוגדרת, אשר היתה  לעבריינות, או לקורבנות. מניעה 
היתר,  בין  גבוה למעורבותה העתידית בפלילים,  סיכון  או שקיים  מעורבת בפלילים, 
תוצר של מאפייניה הסוציו-אקונומיים, סביבה עבריינית וכיו"ב. כן מתמקדת המניעה 
השניונית באוכלוסיית-יעד עם סיכון לקורבנות, דוגמת קשישים, תיירים, קטינים וכו'. 
מניעה זו כוללת שיטות שונות, בהן, למשל, טיפול בנוער עבריין, שיטור מוגבר בשכונות 

מועדות ומניעת תופעות פשיעה ספציפיות.

מניעה שלישונית - מניעה המתבצעת בקרב אוכלוסיה עבריינית המעורבת בפלילים 
באופן אינטנסיבי, כשהמטרה היא מניעת עבריינות וקורבנות חוזרת בקרב המועדים 
לפגוע, או להיפגע. מניעה שלישונית, בעיקרה, מתבצעת ע"י המשטרה, וכוללת רכיבים 
דוגמת החמרת ענישה, ביקורי אסירים בחופשה ועצורי בית, פעילויות שיטור רחבות 
במקומות המהווים מוקדי פשיעה, תפיסה והעמדה לדין של עבריינים מועדים, טיפול 

ביעדי אדם, יעדי מקום ועוד.

עם  יחד  המשטרה,  מצד  רבות  פעילויות  מבוצעות  הפשיעה  מניעת  במסגרת 
מניעה  מרכזיות:  קטגוריות  לשלוש  נחלקות  אלו  פעילויות  והרשויות.  קהילה  גורמי 
מניעה  ונוער;  ילדים  בקרב  סיכון  גורמי  בצמצום  בעיקר,  העוסקת,   - התפתחותית 
קהילתית - המתמקדת בפיתוח הקהילה ובהעצמתה, כאשר השיטור הקהילתי תופס 
בה חלק מרכזי; ו-מניעה מצבית - עיקרו של מסמך זה - העוסקת בצמצום ההזדמנויות 

המובילות עבריין לבצע עבירה.
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- Situational Crime Prevention - מניעה מצבית
ההיבט התיאורטי

המניעה המצבית התפתחה על בסיס שלוש תיאוריות שקדמו לה, כדלקמן: 

תיאוריית הבחירה הרציונאלית (Rational Choice Theory), הרואה בעבריין כמי שפועל 
זו,  תיאוריה  פי  על  העבירה.  בביצוע  עלות-תועלת  של  שכלתניים  שיקולים  מתוך 
העבריין פועל להגשמת צרכיו [כגון: סיפוק מיני בעבירות מין, השגת עושר בעבירות 
רכוש וכן ריגושים והתמכרות כמו בעבירות סמים], ויבצע עבירה אם, עפ"י חישוביו, 
וכיו"ב. ככלל, התיאוריה עוסקת  התועלת תעלה על העלות כדוגמת: המחיר, הסיכון 
בתהליך קבלת החלטה של העבריין האם להמשיך ולעסוק בפעילות עבריינית בכלל, 
או באופן ספציפי, בעבירה עצמה - האם בנסיבות הספציפיות, משתלם לו לבצעה או 

.(Clarke, 1995) לחדול מפעילות זו

תיאוריית הפעילות השגרתית (Routine Activity Theory) תיאוריה זו טוענת, כי לצורך 
וכן  קורבן  עבריין,  במקביל:  פרמטרים  שלושה  להתקיים  צריכים  עבירה  של  קיומה 
עוסקת  התיאוריה  העבירה.  ביצוע  את  למנוע  שבכוחם  אמצעים,  או  שמירה  היעדר 
 Cohen &) בהימצאות שלושת הפרמטרים ובהתלכדותם לאירוע אחד, ביצוע העבירה

.(Felson, 1979

אגב  עבירות  מבצעים  עבריינים  לפיה   ,(Crime Pattern) הפשיעה  דפוסי  תיאוריית 
פעולות שבשגרה, ולכן נוח ובטוח עבורם לפעול באזורים המוכרים להם. על פי תיאוריה 
זו, עבריינים מתאימים את עצמם למסלול פעילות השגרה של קורבנותיהם, לכן, מיפוי 
מסלול הפעילות של חלקים שונים באוכלוסייה, יאפשר לצפות באילו אזורים תהיה 
 .(Brantingham & Brantingham, 2008) פעילות עבריינית רבה יותר ולהיערך בהתאם

"המניעה  תיאוריית  את  המרכיב  מהמכלול  חלק  הן  המוזכרות  התיאוריות  שלוש 
מניעת  לעבריין לשם  וחיצוניים  בגורמים סביבתיים  התמקדות  בהיבט של  המצבית" 

פשיעה, ולא במאפייני העבריין עצמו, כפי שנהוג היה בעבר.

למניעת  ביותר  הטובה  הדרך  כי  הנחה,  מנקודת  יוצאת  "המניעה המצבית"  למעשה, 
פשיעה היא באמצעות צמצום הזדמנויות והגדלת הסיכון מנקודת מבטו של העבריין. 
בנוסף, המניעה המצבית עושה שימוש בעיצוב הסביבה הפיזית לשם השגת מטרות 
אלו [Crime Prevention Through Environmental Design= ""CPTED - אסטרטגיית 

מניעה לנטרול פעילות עבריינית, עליה יורחב בהמשך מסמך זה].      

ניתנת  שבו  מצב  נוצר  כאשר  מתבצעת  עבירה  כי  התפישה,  עומדת  זו  גישה  בבסיס 
לעבריין הזדמנות להשיג את יעדו הפלילי. על כן, פגיעה, או צמצום הנסיבות, ימנעו 
ממנו, לפחות בחלק מהמקרים, מלבצע את העבירה. כמו כן, על פי  הגישה הנ"ל, אם 
הוא  העבירה,  את  לבצע  עליו  מקשה  הנסיבות  שקיום  או  עולה  העבריין  של  הסיכון 
הפגיעה  בנוסף,  הרציונאלית].  הבחירה  [תיאוריית  מביצועה  ולהימנע  לוותר  עשוי 
בנסיבות והגדלת סיכויי העבריין להיתפס מצמצמות את האפשרות לקיומם במקביל 
לפי  העבירה  את  [היוצרים  שמירה  עבריין-קורבן-העדר   - הפרמטרים  שלושת  של 
תיאוריית הפעילות השגרתית]. כן יש מקרים בהם המניעה המצבית תתמקד באזור 
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ספציפי התואם את מסלול פעילות השגרה של הקורבנות [בהתאם לתיאוריית דפוסי 
הפשיעה].

גישת  עפ"י  העבירה.  ביצוע  על  מראש  לוותר  לעבריין  לגרום  הוא  המרכזי  הרעיון 
המניעה המצבית, האמור יכול לקרות אם פוגעים לעבריין באחד משניים: במוטיבציה, 
אלימות  לנקיטת  עבריין  להביא  העלולות  ההזדמנויות  למשל,  כך,  בהזדמנות.  או 
מצטמצמות כאשר לדוגמא: עבריין רוצה להיכנס לבניין שבכניסה אליו מוצב שומר או 
שיש בו מצלמות אבטחה שלא ניתן לחמוק מהן. וכן - איסור הכניסה עם נשק חם או 

קר למועדון או איסור שתיית אלכוהול במקום ציבורי וכו'.

הדוגמאות הפרטניות הן רבות, מגוונות ותובאנה ביתר הרחבה ופירוט בהמשך המסמך, 
יש  למנוע את העבירה,  ניתן  לא  אם  - שגם  ביסוד התפישה  כי  הוא,  כאשר החשוב 
לעשות ככל האפשר כדי להקשות על הנסיבות המאפשרות קיומה של עבירה ולמזער 

 .(Cornish, 1994) את הסיכוי להתרחשותה

מכיוון ששאיפתה של המניעה המצבית היא להתמקד בנסיבות, ולא ישירות בעבריין 
גישה  עפ"י  פשיעה  למניעת  האפקטיבית  הדרך  הדברים,  שמטבע  הרי  בקורבן,  או 
לגרום  במטרה  למנוע,  שמעוניינים  העבירה  לסוג  מותאמת  ושונה,  פרטנית  תהיה  זו 

לעבריין לוותר מראש על ביצועה. 

המניעה המצבית נוסתה לראשונה ביחידת המחקר של משרד הפנים הבריטי בשנות 
בקרב  שיקום  תכנית  של  טיפולים  תוצאות  בחן  אשר  ה-20,  המאה  של  השמונים 
עבירות,  לעבור  כי באמצעות הפחתת ההזדמנויות  עבריינים. ממצאי הבחינה העלו, 
עולים הסיכויים להפחתת פשיעה (Clarke, 1995).  בהמשך, המחקר התמקד בטכניקות 

של המניעה המצבית ובחלוקתן לקטגוריות, כפי שיוצג להלן.

טכניקות של מניעה מצבית 
נמצאו  אשר  קטגוריות,  חמש  פני  על  טכניקות   25 מפרטים   (2003) וקלארק  קורניש 

כיעילות במניעה מצבית, כדלקמן: 

  "Increase the effort"- קטגוריה מס' 1 - הגברת מאמץ העבריין

o מיגון מטרות מפני עבריינות באמצעות כספת, קודי גישה, שמירה ואבטחה.

o פיקוח על כניסות למבנים באמצעות שימוש בקודי כניסה, תגי זיהוי וכדומה.

o פיקוח על יציאות ממבנים תוך שימוש בזמזמים הצמודים למוצרים או במצלמות 
ביציאה, וכן אזעקות הפועלות באמצעות חיישני חום, או תנועה.

ובדיקות אקראיות של כלי  o שיבוש תכניות של עבריינים באמצעות מחסומי פתע 
רכב ואנשים חשודים.

שנגנבו,  טלפונים  נטרול  למשל:  גנובים,  באמצעים  השימוש  על  קושי  o הערמת 
.GPS לפטופים וכל ציוד המכיל רכיבי
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 "Increase the risk" - קטגוריה מס' 2 - הגדלת סיכון העבריין להיתפס

בבתים  נוכחות  סימני  והשארת  מועדים  במקומות  בלילה  לבד  מהליכה  o הימנעות 
[תאורה, למשל].

o שיפור התאורה ברחובות ובפארקים.

o הפחתת אנונימיות, חובת הזדהות בכניסה למקומות וכן שימוש בתגי זיהוי.

o עידוד גילוי עירנות בקרב אנשים, תעודות הערכה או תגמול אחר על איתור חשוד.

o התקנת אמצעים לשעת מצוקה, דוגמת חיישנים ולחצנים במקומות גלויים וידועים, 
כך שניתן להשתמש בהם אם עולה הצורך.

 "Reduce the rewards" - קטגוריה מס' 3 - הפחתת גמול העבריין

o הסתרת מטרות העלולות למשוך עבריינות, הימנעות ממצב שבו "פירצה קוראת 
לגנב".

o סילוק מטרות המושכות עבריינות ושלא ניתן להסתירן.

o סימון רכוש באופן כזה שלאחר הגניבה, ניתן יהיה לזהותו בקלות.

o הכבדת תנאי הרישוי לעסקים המושכים אליהם עבריינות.

o מניעת הנאה ממעשה העבירה, למשל: חובת מחיקה מיידית של ציורי גרפיטי.

 "Reduce provocation" - קטגוריה מס' 4 - הפחתת גירויים לעבריינות

o שימוש באמצעים חוצצים בין צדדים המועדים לפורענות, למשל: גדרות בין קבוצות 
אוהדים במגרשי כדורגל.

o הפחתת מרמור ותסכול בקרב הציבור ע"י מתן שירות אדיב ומנומס המונע אלימות 
ומנמיך 'גובהן של להבות'.

o שימוש באמצעים המונעים עלבון ופגיעה ברגשות ע"י קביעת כללי התנהגות ואיסור 
אמירות או קריאות פוגעניות העלולות להביא להתפרצות של אלימות.

o מניעת השפעה חברתית שלילית, לדוגמא: שבירת מנהיגות שלילית בבתי-ספר או 
באזורי מגורים שבהם היא קיימת.

דרכי  את  המאזכר  פרסום  או  ראיונות,  ע"י  לעבריינים  במה  מהענקת  o הימנעות 
פעילותם ומהללן.

 "Remove excuses" - קטגוריה מס' 5 - סילוק סיבות וצידוקים לעבריינות

כמו  לעבירה,  נחשב  בהם  שהשימוש  מינוחים  והגדרת  התנהגות  כללי  o הגדרת 
שנעשה, למשל, בעבירת הטרדה מינית.

אש,  הדלקת  עישון,  איסור  למשל:  אסורה,  פעילות  מפני  המתרה  שילוט  o הצבת 



הסגת גבול, חניה פרטית ועוד.

ה
ינמ בולטים  אלקטרוניים  שלטים  הצבת  למשל:  החוק,  על  לעבירה  המודעות  o הגברת 

ע
ה המורים על מהירות הנסיעה המותרת.

 
ה

מ o עידוד התנהגות של שמירה על החוק, למשל באמצעות הצבת שלטים התומכים 

בצ בשמירה על סביבה נקיה, הצבת פחי אשפה במקומות ציבוריים וכיו"ב.

י
בערכות  ת צריכת סמים באמצעות שימוש  מניעת  וכן  באלכוהול  על שימוש  פיקוח 

- 

 o

מ בדיקה למיניהן לנוהגים, או לאלה שייתכן ויידרשו לעבור בדיקות שגרתיות.

ית
א פרייליך וניומן (2014)  מסבירים, כי חמש הקטגוריות המרכזיות המוזכרות של המניעה 

ירו המצבית עוסקות במניעה, או בצמצום התנהגות פלילית פוטנציאלית, גישה אותה הם 

ל ה מגדירים כהתערבות "רכה". במאמרם הם מציינים גישה נוספת, של התערבות "קשה", 

יי שמטרתה החמרת ענישה ונקיטת הליכים משפטיים נגד מפרי חוק, גם בעבירות קלות. 

וש
ם עפ"י גישה זו, האחרונה, באמצעות ענישה יוצרים הרתעה ומונעים ביצוע עבירות. 

ב 
מ

ש
רט

המניעה המצבית - היבטי אפקטיביות

י ת עפ"י פרייליך וניומן, המניעה המצבית, גם אם הובילה לכך שעבריינים ביצעו עבירה 

רש במקום אחר מהמתוכנן במקור, במועד אחר, ע"י שימוש באמצעי פעולה אחר או ביצעו 

לא מהעבירה  חמורה  פחות  בעבירה  מדובר  יהיה  כלל,  בדרך  שתכננו,  מזו  שונה  עבירה 
המקורית שתוכננה. אם כך, ניתן לומר, שהמניעה המצבית, למרות שלא מנעה לגמרי 

את העבירה, עדיין, הביאה להישג מסוים.

עד  וקביעה,  המצבית  המניעה  לטכניקות  אפקטיביות  הערכת  נדרשת  כאשר  ככלל, 
כמה הובילו לצמצום הפשיעה, באוארס וגוארט (2014) מונים מספר אתגרים עימם יש 

להתמודד, כדלקמן:

נדרש  עימה  הבעיה  זיהוי  של  רחב  בתהליך  כרוכה  המצבית  המניעה  o התאמת 
להתמודד, ניתוח מעמיק של הגורמים לה, זיהוי תגובה מתאימה ויישומה. תהליך 

זה מותאם אישית לנסיבות המיוחדות של העבירה שעל הפרק. על כן, התערבות 

שהשפיעה באופן חיובי ויעיל במקום אחד, לא בהכרח תשפיע במקום אחר באותו 

האופן, גם אם מדובר באותה העבירה.

o ישנם מקרים בהם המניעה מצבית היא "סל" של טקטיקות. למשל, מניעה מצבית 
לצמצום  התפרצויות לדירה, ייתכן ותכלול, לצד קמפיין תקשורתי למיגון, גם הצבת 

שערים בכניסה למקומות מגורים, שיפור התאורה בסמטאות חשוכות ועוד. קיים 

קושי לזהות את תרומתה של כל טכניקה למניעה בנפרד, באופן מזוקק, וקיים קושי 

לקבוע, עד כמה היא ספציפית הובילה לצמצומה של תופעה. ההנחה היא, כי מגוון 

ההתערבויות יחד הובילו למניעה.

בעקבות  האם   - פשיעה"  "התקת  הראשונה,  מרכזיות:  שאלות  שתי  o עולות 
והשניה,  אחר,  למקום  נדדה  הפשיעה  אחד  במקום  העבירה  למניעת  ההתערבות 

15
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העלות  האם   - ה"עלות-תועלת"  שאלת  היא  המצבית,  למניעה  מאוד  ספציפית 

קרי:  התועלת,  על  עולה  הנבחנת  הספציפית  המניעה  טקטיקת  ביישום  הכרוכה 

הנזק שמייצרת העבירה אותה רוצים למנוע. לצורך מענה על שאלות אלו נדרשות 

שיטות מחקר ייחודיות ומורכבות. בין היתר, נדרש לבצע בידוד של אזור מסוים בו 

מבצעים את ההתערבות והשוואתו לאזור אחר, בעל פרופיל דומה לזה בו מפעילים 

את ההתערבות, וכן הערכת עלויות של נושאים הקשורים למניעה המצבית ואלה, 

לעתים, קשים עד כדי לא ניתנים לתמחור.

האתגרים המוזכרים מסבירים את השונות בשיטות המחקר בהן נעשה שימוש לצורך 
מסוגלים  להיות  במטרה  מצבית,  מניעה  של  בכלים  השימוש  אפקטיביות  הערכת 
להצביע על טקטיקות יעילות. ובכל מקרה, באמצעות המחקר בתחום נרשמה בשנים 
יעילות  תכניות  ובפיתוח  פשיעה  תופעות  של  בהבנתן  ניכרת  התקדמות  האחרונות 

 .(Guerette, 2009) למניעה מצבית הממוקדת בפתרון בעיה ספציפית

כך - במחקרם של גיילורד וגליהר (1991) נבחנו הסיבות לכך שברכבת התחתית בהונג-
רכבת  מופעלת  בהם  בעולם  אחרות  לערים  יחסית  נמוכים  פשיעה  שיעורי  יש  קונג 
תחתית. נמצא, כי עוד בשלב התכנון של הקמת הרכבת ננקטו פעולות למניעה מצבית. 
בין היתר, בתכנון נטלו חלק קציני משטרה כיועצים ובעצתם, הותקנו מצלמות ומראות 
באזורים שבהם הנוכחות דלה. בנוסף, בכל קרון הותקנה מערכת תקשורת עם הקטר 
כך שאם מתרחשת עבירה, נהג הקטר יכול לעצור את הרכבת ולנעול את הדלתות עד 
לבואה של המשטרה. כן נמנעו מבניה מרובה של שירותים ציבוריים ומהתקנת ארוניות 

בהן ניתן להסתיר סמים או אמצעי לחימה.

כאשר  כי  הראה,  בבריטניה  הערים  במרכזי   (2004) ופרינגטון  וולש  שעשו  מחקר 
בתחום  בעיקר  הפשיעה,  שיעור  פחת  מצלמות,  והותקנו  ברחוב  התאורה  שופרה 
עבירות הרכוש. בווארס ואח' (2004) ערכו מחקר בליברפול שבאנגליה, אשר בחן את 
ביציאות  השכונה  לתושבי  רק  הוגבלה  שפתיחתם  שערים  של  הצבתם  אפקטיביות 
מגורים.  לבתי  התפרצויות  של  עבירות  ריבוי  בעקבות  זאת,  מהסמטאות.  האחוריות 
פחתו  ההתפרצויות  אירועי  נמוכה,  היתה  השערים  הצבת  עלות  כי  עלה,  מהמחקר 
נוספות של מקרי בוחן  [לדוגמאות  וערך הדירות בשכונה עלה משמעותית  בכ-37% 

4. לאפקטיביות המניעה המצבית - ראה בקישור המצורף]

באוארס וגוארט (2014) בחנו היבטים שונים הנוגעים לאפקטיביות המניעה המצבית 
באמצעות "מטה- אנליזה" ומהמחקרים עולות המסקנות הבאות:5

1. הערכות שנעשו לטקטיקות שונות של מניעה מצבית הראו, כי בבחינה של מכלול 
שהמניעה  כך  על  הצביעו  הערכות  ארבע  מתוך  שלוש  כמעט  שננקטו,  הפעולות 

.(Guerette, 2009) המצבית יעילה בהפחתת פשיעה

2. אפקטיביות המניעה המצבית מתקיימת גם לאחר שנלקחו בחשבון השפעות של 

http://www.popcenter.org/library/scp/pdf/bibliography.pdf  4

המחקרים  תוצאות  של  הסטטיסטי  הסיכום  את  המציגה  שיטתית  סקירה  היא   ,(meta-analysis) מטה-אנליזה   5

שנבחנו. באמצעות מטה-אנליזה ניתן לספק הערכה מדויקת יותר על מידת השפעתה של ההתערבות.

Dummy TextDummy Text
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 Guerette & Bowers, 2009;  Hesseling,) דיפוזיה ונדידת הפשיעה למקומות אחרים
 .(1994; Eck, 1993

נודדות  המצבית  המניעה  של  חיוביות  השפעות  גם  פשיעה,  להתקת  3. בדומה 
לגבי התופעה הספציפית  רק  לא  למקומות אחרים. לעתים, ההשפעה מתבטאת 
אותה רוצים למנוע, אלא באה לידי ביטוי גם בצמצום תופעות עברייניות נוספות 

.(Guerette & Bowers, 2009; Guerette, 2009) אחרות

4. ישנם מקרים בהם אפקט המניעה המצבית מושג עוד טרם יישום התכנית, כאשר 
בשטח.  השפעה  ניכרת  כבר  לציבור,  והחשיפה  המודעות  בנושא,  העיסוק  מעצם 
ניתן לראות זאת כאשר תכניות מניעה החלו להשפיע על הפשיעה עוד טרם הוחל 

.(Smith et al, 2002) בביצוע רשמי של ההתערבות

5. טקטיקות של מניעה מצבית נמצאו יעילות יותר בהפחתת פשיעה מאשר פעולות 
 .(Braga & Bond, 2008) שיטור ממוקדות

בסוגי  נעשתה  ההתערבות  כאשר  ביותר  הטובה  בצורה  יושמה  מצבית  6. מניעה 
ונתיבי  פארקים  ציבוריים,  מקומות  בתי-עסק,  מגורים,  אזורי  הבאים:  המקומות 

 .(Eck & Guerette, 2012; Guerett, 2009) תחבורה

.עילות ביותר בהפחתת פשיעה הן: הצבת  7. טקטיקות המניעה המצבית שנמצאו כי
מצלמות; שיפור תאורה; הגבלת גישה למקומות שונים באמצעות מערכת בקרה 

.(Bowers & Guerette, 2014) ומניעה מצבית דרך עיצוב הסביבה

ובצד האמור, מהראוי לציין שתי מגבלות: 

עד  בטווח של  בחנו השפעה  - מחקרים שעסקו בהשפעת המניעה המצבית  האחת 
שנה-שנתיים. אך מעט ידוע על השפעתה של המניעה המצבית בטווח זמן ארוך יותר, 
של מעל 24 חודשים  (Guerette, 2009); והשניה - רוב המחקרים שנעשו בנושא המניעה 
המצבית לא התייחסו לעלויות או שלא ניתן היה לחשב את עלות הפעלת השיטה. אף 
שכך, מעט מהמחקרים שהצליחו לבצע הערכת עלויות הראו, כי עלות המניעה היא 
נמוכה יותר מעלות הנזק שנגרם כתוצאה מהפשיעה אליה מכוונת המניעה המצבית 

.(Guerette, 2009; Welsh & Farrington, 2008) הספציפית

תיעוד  להם  נמצא  שכן  המצבית  במניעה  עלות-תועלת  לניתוחי  דוגמאות  להלן 
במחקרים:

יחס עלות-תועלת שיטה מחקר

בעיר דאדלי נחסכו 6.19 $  
שיפור תאורת הרחובות 

ובסטוק און טרנט נחסכו 5.43   Painter & Farrington
בערים דאדלי וסטוק און טרנט 

$, עבור כל דולר שהושקע  (2001)
שבאנגליה.

בשיפור התאורה.
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יחס עלות-תועלת שיטה מחקר

גישה רב-מניעתית שנועדה 
הגישה הובילה לחיסכון של 

להקשות על פורצים (סורגים, 
5.04  מעלות ההתפרצויות   Forrester et al. (1990)

תאורה, מצלמות, מיגון רכוש 
עבור כל פאונד שהושקע 

ועוד) באזור "קירקהולט" 
באמצעים.

שבאנגליה.

חיסכון של 1.71 $ אוסטרלי  התקנת כספות חכמות בחנויות    Clarke & McGrath
מעלויות מעשי השוד עבור כל  ההימורים באוסטרליה, למניעת   (1990)

דולר שהושקע בכספות. מעשי שוד.  

חיסכון של 3.50  נאמד עבור 
התקנת רשת מצלמות בעיר   Skinns (1998)

כל פאונד שהושקע בעלות 
דונקסטר בבריטניה.

המצלמות.

כשליש מהמקומות שנבדקו 
מחקר שבחן 13 פרויקטים של 

הציגו חסכון בעלות הפשיעה 
התקנת רשת מצלמות, במגוון 

אל מול ההשקעה במצלמות.   Gill & Spriggs (2005)
מקומות (בתי חולים, חניונים, 

ביתר המקומות התועלת     
אזורי מגורים ומרכזי ערים) 

נמוכה ביחס לעלות, או שלא 
בבריטניה.

היה ניתן לאמוד אותה.

בחלוף שנה מהצבת השערים, 
הצבת שערים שפתיחתם 

נאמד חסכון של 1.86  
הוגבלה רק לתושבי השכונה,   Bowers et al. (2004)

מעלויות ההתפרצויות, עבור 
ביציאות האחוריות מהסמטאות 

כל פאונד שהושקע בעלות 
בליברפול/אנגליה.

השערים.

מאז שלביה הראשונים של המניעה המצבית ועד היום (Sutherland, 1987) ניתן לראות, 
נסיבות  המקום,  הזמן,  לשינויי  בהתאם  שוכללו,  חלקן  פותחו,  מהטכניקות  חלק  כי 

העבירה ושיטת ביצוען של עבירות.

שימוש בתסריטים
למנוע  רוצים  כאשר   - היינו   .(Scripts) ב"תסריטים"  שימוש  עושה  המצבית  המניעה 
ובמקביל,  העבריין  ע"י  שלה  והביצוע  התכנון  תהליך  את  בונים  מסוימת,  עבירה 
משרטטים תהליך הבנוי על שימוש בטכניקות המתאימות לכל שלב בתסריט, במטרה, 

בסופם של דברים, להקשות על העבריין את ביצוע העבירה. 

למצוא  היא  השאיפה  העבירה,  ביצוע  מסלול  שלבי  פי  על  התסריטים  בניית  לאחר 
לכל אחת מתחנות המסלול טכניקה ספציפית של מניעה מצבית, כזו אשר תקשה על 

העבריין להתקדם בתחנותיו הפליליות ולעבור לשלב הבא. 
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שלב הגיית רעיון 
סיום ביצוע העבירה

ההכנה העבירה

o מימוש הצורך o הוצאה לפועל של  o איתור קורבנות  o שלב התעוררות הצורך
o חלוקת השלל התוכנית פוטנציאליים

o השגת כלים
o איסוף מידע

o ביצוע תצפיות

בבניית  לסייע  שעשוי  מידע  לדלות  ובמטרה  העבירה  תסריטי  גיבוש  לצורך  ככלל, 
בראיונות  להיעזר  נהוג  למנוע,  רוצים  אותה  הספציפית  לעבירה  הרלוונטי  התסריט 
עם אסירים, בפרוטוקולים של בתי משפט, במידע מודיעיני ובניתוח של תיקי חקירה 

.(Cornish,1994)

להלן שלושה תסריטים לדוגמא (אוחנה, 2008): 

תסריט הקמת רעש ברחוב

מניעה מצבית תסריט

הכנה: בחירת המקום ורכישת 
אלכוהול.

הכנה: מציאת חלופות לשעות הפנאי, כגון מועדוני 
נוער וחוגים; הגבלות על מכירת אלכוהול לקטינים ועל 

שתיה במקום ציבורי, ואכיפתן.

הגעה לזירה: שילוט האוסר על הקמת רעש והיזק הגעה לזירה: כניסה לשטח.
לרכוש; סיורים של בלשי נוער, פיקוח עירוני וסיירת 

הורים.

ביצוע העבירה: גרימת רעש, 
צעקות וגרימת נזק.

ביצוע העבירה: תיחום מקומות מועדים ע"י גדרות; 
הפעלת ממטרות בשעות הלילה.

הימלטות מהזירה: עזיבת המקום 
טרם הגעת המשטרה.

הימלטות מהזירה: הצבת שערים וגדרות סביב 
הפארקים, על מנת למנוע אפשרות להימלטות 

מהירה.

השלמת העבירה: התרברבות 
ברשתות החברתיות וקבלת 

תשומת-לב.

השלמת העבירה: פרסומים על פעילויות פנאי 
והוקרת משתתפים; איתור מקומות פוטנציאליים דרך 

הרשתות החברתיות.



תסריט גניבת "סמארטפונים", או מחשבים ניידים, במקומות ציבוריים
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מניעה מצבית תסריט

הכנה: בחירת מטרה מתאימה, היעדר תשומת לב, או מכשיר שהושאר ללא השגחה.

הגעה לזירה: כניסה למקום 
הציבורי.

הגעה לזירה: הצמדת תג זיהוי לכל בעל מחשב עם 
כניסתו למקום ציבורי, ועד ליציאתו ממנו; רישום 

הנכנסים ופיקוח עליהם.

ביצוע העבירה: זיהוי מחשב או 
סמארטפון פוטנציאליים וגניבתם. 

ביצוע העבירה: אפשרות להפקדת מחשבים בלוקרים; 
הגברת עירנות האחראים ואפשרות לפיקוח סמוי. 

הימלטות מהזירה: יציאה מהמקום 
בלי שיבחינו בגנב, או יתעדו אותו.

הימלטות מהזירה: תיעוד היוצאים מהמקום; הצבת 
שומר לאבחון חריגים ביציאה מהמקום.

השלמת העבירה: מכירת המחשב 
או הסמראטפון לצד ג' ועשיית רווח 

ממכירתו.

השלמת העבירה: קיומו של מרשם מחשבים או 
סמארטפונים גנובים; איתור מכשירים גנובים 

.GPS באמצעות רכיבי

תסריט גרימת נזק ע"י בני נוער

מניעה מצבית תסריט

הכנה: בחירת מטרה, מקלות, 
אבנים, סכינים וחומרי בערה.

.מפגעים, או לכלוך. הכנה: אזורים נקיים ללא 

הגעה לזירה: גדר; סיירת הורים; פיקוח עירוני; הגעה לזירה: כניסה לשטח.
התקנת מצלמות.

ביצוע העבירה: שבירה, שריפה, 
עקירה של ספסלים ומתקני 

שעשועים. 

ביצוע העבירה: הצבת מתקנים שאינם דליקים; 
התקנת מערכת אזעקה; הצבת מצלמות; מתקנים 

מחומרים קשיחים; ספסלים מבטון.

הימלטות מהזירה: יציאה מהזירה 
מבלי להיחשף.

הימלטות מהזירה:  הצבת שערים וגדרות סביב רכוש 
ציבורי. 

השלמת העבירה: פרסום הנזק 
שנגרם; קבלת תשומת-לב.

השלמת העבירה: ניקוי ותיקון מהיר של נזק, ככל 
שנגרם.

CPTED - מניעת פשיעה דרך עיצוב הסביבה
גישה זו של Crime Prevention Through Environmental Design - CPTED - מייחסת 

חשיבות רבה לעיצוב הסביבה ולהשפעתו על הפשיעה. 

אם עד כה עסק המסמך במניעה המצבית ובטקטיקות השונות להגדלת סיכויי העבריין 
שימוש  באמצעות  לעבריינות  סיבות  ולסילוק  לגמול  גירויים,  להפחתת  להיתפס, 
נותנת   CPTED-ועוד, הרי שגישת ה פיקוח  באלמנטים כמנעולים, מצלמות, שילוט, 
פארקים,  חניונים,  בתים,  של  נכון  תכנון  כיצד  ומסבירה  הסביבה  לעיצוב  משמעות 



קניונים ועוד, בכוחו לצמצם את הפשיעה.

ה
נמ ניומן (1973) הגדיר גישה זו כ"מערך של מנגנונים, אמיתיים וסמליים, אזורי השפעה 

י
ע מוגדרים והזדמנויות משופרות להשגחה, אשר משתלבים כדי לחזק את הפיקוח של 

 ה
ה אזרחים על סביבתם ויוצרים בפני העבריין הפוטנציאלי מחסומים פיזיים ופסיכולוגיים". 

מ
צ הרעיון המרכזי של ניומן הוא שהסביבה הפיזית תשדר שלשטח יש בעלים ושיש מי 

יב
ת שדואג לעוברים והשבים, ולכן האזור אינו מתאים לפעילות עבריינית. בבסיס הרעיון 

 
- יש חשיבות לתדמית השכונה בהיווצרות פשיעה. כאשר האזור מוזנח, לא מטופח  -

מ
ת והסולידאריות הקהילתית בו נמוכה, קיים סיכוי גבוה יותר כי תתרחשנה בו עבירות. 

י
וא  ,(1982) וקלינג  וילסון  של  השבורים"  "החלונות  תיאוריית  גם  צמחה  זה  רעיון  מתוך 

יר הטוענת כי כאשר יש בבניין חלון שבור הנותר ללא תיקון, הדבר מסמל הזנחה אשר 

ל ה תתפתח למצב שבו גם כל שאר החלונות בבניין זה ינופצו, מאחר ואין מי שנתן את 

יי
ש הדעת לכך.

ו
מחקרים מראים, כי סיכויי העבריין להיתפס הם הגורם העיקרי המשפיע על החלטתו,  ם

ב
מ סביבה  היבטי  העבריין,  של  אלה  עלות-תועלת  בשיקולי  לא.  או  עבירה,  לבצע  האם 

ש
ט נכון  בכוח עיצוב  כן,  יותר מאשר הרווח שיפיק מביצוע העבירה. אם  משפיעים עליו 

ר
ת ויעיל של הסביבה כדי לצמצם את הפשיעה, להוריד את הפחד מהיפגעות ולשפר את 

י  חברתית  סולידאריות  יש  ומטופחת,  אסתטית  הסביבה  כאשר  בנוסף,  החיים.  איכות 

רש גבוהה יותר, מה שהופך את החברה עצמה למנגנון פיקוח המצמצם גם הוא, בתורו, 

לא  .(Atlas, 2013) את הסיכוי להתרחשותה של עבירה

ומכירה בכך  בעיית הפשיעה  הגישה הסביבתית המדוברת לא מתיימרת לפתור את 
היא מכלול של תחומים, בהם,  מניעת פשיעה  וכי  היחיד,  אינו הפתרון  נכון  שעיצוב 
זה,  במסמך  בהרחבה  שהובאו  [כפי  ושלישונית  שניונית  ראשונית,  מניעה  היתר,  בין 
תכנון  של  השפעתו  יכולת  ואת  הפיזית  הסביבה  את  מדגישה  היא  זאת,  עם  לעיל]. 
על הפשיעה, מכוח הפחתתו הזדמנויות היוצרות קורבנות  נכון של המרחב הציבורי 
של  מהאסטרטגיות  ולחלק  יעיל  לכלי   CPTED-ה גישת  הופכת  בכך,  פוטנציאליים. 

מניעה מצבית (חרמץ, 2014). 

נסכם ונאמר, כי העיקרון לפיו פועלת גישה זו הוא, שעיצוב סביבתי נכון משפיע על 
התנהגות עבריינית, מסייע לצמצום פשיעה ומפחית את הפחד מפשיעה. תוצאות אלו 
שהמרחב  ככל  ולהיראות".  "לראות  מאפשרת  היומיומית  הסביבה  כאשר  מתרחשות 
שילוט),  ספסלים,  (עצים,  'נכון'  מוצבים  בו  הסביבתיים  והאלמנטים  'פתוח'  הציבורי 
במידה ומתרחשת עבירה, קיים סיכוי שמישהו יראה ויגיש עזרה. בכך ישנו סיכון גבוה 

יותר לעבריין להתגלות או להיתפס, על כן ייתכן ויחליט לוותר על ביצוע העבירה.

מתיאוריה לפרקטיקה
פעולה  שיתוף  דורש  עבריינית  התנהגות  על  שישפיע  באופן  הפיזית  הסביבה  עיצוב 
מצד הרשויות השונות וכן מחייב נטילת חלק בתכניות לאומיות ו/או מקומיות שמטרתן 

מניעת פשיעה. 
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העוסקים  הם  רבים   ,CPTED-ה גישת  ביישום  אחרות,  מניעה  מאסטרטגיות  בשונה 
עולה הצורך בשיתוף פעולה עם  והרשות המקומית,  כך, מלבד המשטרה  במלאכה. 
מתכנני ערים ומהנדסי ערים, עם ארכיטקטים, אנשי אקדמיה ונוספים. תהליכי עיור, 
פיתוח וקיימות מתרחשים כל הזמן, על כן, שילוב נכון של עיצוב הסביבה, כזה המביא 
בחשבון את צמצום ההזדמנויות המובילות את העבריין לבצע עבירה ומעלה את סיכוייו 

להיתפס, בהכרח, בכוחו לצמצם את הפשיעה ולהעלות את איכות החיים. 

השפעתה של סביבה מעוצבת אינה מותנית רק בהקצאת משאבים חדשים. היתרון 
ומשאבים  יכולות  מיצוי  ע"י  ביטוי  לידי  להביאה  הוא שניתן  זו  גישה  המשמעותי של 
ואדריכלות  תכנון  גורמי  עם  יחד  בין-משרדיים,  פעולה  שיתופי  במסגרת  קיימים 

.(Cozens, 2008)

למניעת פשיעה באמצעות עיצוב הסביבה יש ארבע אסטרטגיות מרכזיות המתועדות 
בספרות (Guidebook, C. P. T. E. D, 2003), כדלקמן:

"Natural Access Control" - בקרת גישה טבעית

ע"י  עבירה  לביצוע  הזדמנויות  לצמצם  הוא  זו  אסטרטגיה  עפ"י  העיצוב  של  תפקידו 
ההתנהגות  על  משפיע  המרחב  עיצוב  לעבריין.  סיכון  ויצירת  למטרה  גישה  מניעת 
גדרות, מדרכות,  הפיזית של העוברים והשבים. בהתאם, נמצא עיצוב אסטרטגי של 
שערים ועוד, היוצר הפרדה ברורה בין שטח פרטי לבין שטח ציבורי ומונע, או מאפשר, 

גישה למקומות, עפ"י הרצוי.

"Territorial Reinforcement" - חיזוק טריטוריאלי

יש השפעה בכך שהוא מעודד את  לעיצוב הפיזי של טריטוריה  זו,  עפ"י אסטרטגיה 
לבצע  פוטנציאליים  לעבריינים  קושי  נוצר  כך  הנעשה.  על  לפקח  והשבים  העוברים 
גדרות,  כדוגמת:  בסביבה  אלמנטים  של   נכון  תכנון  מפוקחים.  והם  מאחר  עבירות, 
ציבוריים  מרחבים  בין  הבחנה  ויוצר  ורכוש  נכסים  תחומי  מגדיר  וכו',  שילוט  שיחים, 

לפרטיים.

"Natural Surveillance" - השגחה טבעית

.נראות ובהבלטה של העוברים והשבים, כך שמי שלא שייך  אסטרטגיה זו מתמקדת ב
למקום יעורר חשד ויהיה קושי לבצע עבירות בסביבה זו. העיצוב של הסביבה בא לידי 
ביטוי בכך שהוא מאפשר שדה ראייה רחב בטריטוריה. למשל, עצים שאינם גבוהים 
וסבוכים, גדרות שניתן לראות דרכן את העבר השני, תאורת לילה מתאימה, חלונות 

גדולים, מרפסות בחזית הבניין ועוד.  

"Maintenance" - תחזוקה

.מפגעים.  ומונעים  טיפוח ותחזוקה בהתאמה לסביבה מגבירים את הפיקוח החברתי 
ויש בו בלאי, יש בכך כדי להעיד  זו גורסת, כי כאשר האזור אינו מטופח  אסטרטגיה 
על חוסר אכפתיות ועל סובלנות לאי-סדר, המעודדים עבריינות [תיאוריית "החלונות 
ומאפשר  סבוכה  צמחיה  מונע  הצומח  של  מותאם  טיפוח  בנוסף,  לעיל].  השבורים", 

.נראות טובה יותר.



להלן טבלת שיטות ביצוע ע"פ האסטרטגיות המוזכרות ובהתאם לסוג הנכס

ה
נמ :(Guidebook, C. P. T. E. D, 2003; Cozens, 2008, 2014 ,חרמץ)
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)Natural Access Control( בקרת גישה טבעית

שיטת ביצועסוג הנכס

נוף להכוונת מבקרים לכניסות הנכונות  ובעיצוב  שימוש בשבילים  o בתים פרטיים
ולהרחקתם מאזורים פרטיים, או ממקומות בהם הגישה מוגבלת.

אליהם  וגדרות  נמוכים  חלונות  סביב  קוצנית  צמחייה  o הימצאות 
רוצים למנוע קירבה.

o עיצוב הרחובות באופן שימנע קיצורי דרך וימנע נהיגה בחופזה ע"י 
פסי האטה.

מדרכות גבוהות ביחס לכביש על מנת ליצור הפרדה ולאפשר הליכה  o שכונות
בטוחה להולכי הרגל.

o טיפוח הצמחייה במרחב הציבורי ועיצוב הנוף השכונתי כך שירחיק 
לא מורשים מאזורים פרטיים.

o תיחום אזורי חניה, הגדרת כניסות באמצעות שילוט, והצבת שערים.
הצבת  לבניין;  כניסה  לאחר  אוטומטיים  נעילה  מנגנוני  o התקנת 

תאורה בכניסה לבניין ובשבילים המובילים אליו. דירות
o בשלב התכנון - הימנעות מהצבת המעליות וחדרי מדרגות באזור 

צדדי וכן הימנעות מריבוי כניסות לבניין.   

o הגדרת הכניסות ע"י תאורה ושילוט; הבלטה של הכניסה הראשית 
ונקודת בקרה בכניסה. משרדים ומבני 

מפוקחים  שאינם  לאזורים  כניסה  על  שיקשה  כך  הנוף  עיצוב  o ציבור
באמצעות פקידי קבלה/ מאבטחים; הגבלת מספר הכניסות לחניה 

והפרדה בין חניית עובדים לחניית אורחים.

מוגבלים  ואזורים  כניסות  סימון  לציבורי;  פרטי  מרחב  בין  o הפרדה 
להבחין  ניתן  דרכן  שקופות  ויטרינות  והצבת  שילוט  באמצעות 

בפעילות חשודה. קניונים ובתי עסק
הגבלת  חניה;  מאזורי  והפרדתם  וטעינה  פריקה  אזורי  של  o הגדרה 

שעות כניסה לאזורים אלה ומניעת גישה לאלה שאינם מורשים.
o נעילת יציאות והצבת שערים בגג, להגבלת הגישה מגגות המבנים 

הסמוכים. 

וביצוע בקרה באמצעות שמירה, תאורה, שערים  o תיחום הכניסות 
וגדרות. אזורי תעשייה

מספר  על  הקפדה  רגל;  להולכי  גישה  מניעת  חניה;  אזורי  o הגדרת 
כניסות אופטימאלי.

o מניעת גישה ומעבר בין אזורים שונים וכן מיקום חניון הלילה הרחק 
מאזורי שירות. 
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)Natural Access Control( בקרת גישה טבעית

שבילים ישרים המאפשרים זווית ראיה טובה של תוואי השטח. o פארקים וגנים 
תאורת שבילים; נקודות כניסה ויציאה מהפארק. o ציבוריים

)Territorial Reinforcement(  חיזוק טריטוריאלי

שיטת ביצועסוג הנכס

הגדרת גבולות בין שטח פרטי לציבורי ע"י צמחייה, או גדרות. o בתים פרטיים
o הבלטת שילוט כתובת הכניסה לבתים (שלטים גדולים ומוארים).

ותעודד  מזמינה  שתהיה  והפארק,  השכונה  סביבת  o עיצוב 
אינטראקציה בין הדיירים. שכונות ופארקים

באמצעות  ורכוש  נכס  תחומי  הגדרת  מגוונים;  בצבעים  o מדרכות 
גידור ושערים.  

.נראות מהרחוב. o צמחייה מטופחת שתאפשר 
הדגשת גבולות הבניין ונעילת תיבות הדואר.  o דירות

שילוט מעוצב ונראה מרחוק. o מוסדות ובתי עסק
o סימון גבולות ואזורי החניה.

o עיצוב גבולות שיאפשרו שדה ראייה מהרחוב.
עמדות קבלה ושמירה בכניסה וכן אבטחה לאזורים מוגבלים. o קניונים

o הבלטת גבולות אזור התעשיה; הגבלת קבלת סחורות לשעות היום.
מניעת כניסה לכלי רכב שאינם מורשים.   o אזורי תעשייה

o שריון מקומות לבעלי מוגבלויות.
שילוט ברור המגדיר שעות פתיחה וסגירה.   o חניונים

)Natural Surveillance) השגחה טבעית

שיטת ביצועסוג הנכס

הימצאות תאורה ושערים בכניסה ובחלקו האחורי של הבית. o בתים פרטיים
o חלונות המשקיפים מכל צדדי הבית; שבילים מוארים; גיזום שיחים 

לשיפור שדה הראייה; צמחייה קוצנית סביב הבית.  

מתחמי בילוי ירוקים ופתוחים שנראים לעין ומזמינים. o שכונות
o תאורת רחוב עבור הולכי הרגל.

o הבלטת כניסת הבניין מהרחוב והגבלת גובה הצמחייה מסביב.
כך  עיצוב החצרות  הבניין;  סביב  מסתור  אזורי  מיצירת  o הימנעות 

שיהיה ניתן להשקיף עליהם מכמה שיותר זוויות. דירות
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כך  קירות  עיצוב  פרסום;  מודעות  עם  החלונות  מכיסוי  o הימנעות 
שיהיו מחוספסים וימנעו גרפיטי.

עיצוב דלתות וחלונות מהם ניתן להשקיף על מסדרונות המקום  o משרדים ומבני 
ועל מגרשי החניה.   ציבור

o התקנת חלונות בחלקו האחורי של העסק; הצבת תאורה בחלק 
הפריקה  באזור  מסתור  משטחי  הימנעות  וכן  והחניה,  החיצוני 

והטעינה. קניונים ובתי עסק
o התקנת מצלמות בפנים ומחוץ למקום; עיצוב המדרגות כך שיהיה 

ניתן לצפות עליהם, בעיקר על אלו המובילות לחניונים.

לעבר  ראיה מקסימאלי  יש שדה  בו  עובדי החניה במקום  o מיקום 
כלי הרכב. אזורי תעשיה

והטעינה  הפריקה  אזורי  על  להשקיף  ניתן  ממנו  קבלה  o דלפק 
ומניעת יצירת אזורי מסתור.  

שדה  שתאפשר  כך  הצמחייה,  וסוג  מיקום  של  קפדנית  o בחירה 
ראיה רחב. פארקים וגנים 

מיקום הכניסות והיציאות כך שיהיה ניתן להשקיף עליהן ממרכז  o ציבוריים
הפארק, וכן תאורה אופטימאלית.

)Maintenance) תחזוקה

שיטת ביצועסוג הנכס

גיזום השיחים והרחקתם מחלונות; תחזוקה של התאורה ובמידת  o דירות ובתים פרטיים
הצורך, ניקוי והחלפת נורות.

o שמירה על הסדר והניקיון סביב הבית והחניה.

o תחזוקה שוטפת של הכניסות, השבילים ומתקני הבילוי.
קביעת כללים בנוגע לטיפול בכלי רכב נטושים, חפצים והשלכת  o שכונות

פסולת. 

כמה  הסרתו  גרפיטי,  של  במקרה  בקביעות;  הצמחייה  טיפוח  o משרדים ומבנה 
שיותר מהר. ציבור

o תחזוקה של התאורה מסביב למבנה.

o  שמירה וניקיון של המבנה; מגרשי חניה נקיים וללא מפגעים.
הסרת מודעות פרסום ושלטים ישנים; תיקון שילוט שניזוק. o קניונים ובתי עסק

o שמירה וטיפוח של הצמחייה מסביב למקום.

ועידוד הקהילה המקומית לתחושת  וטיפוח של המקום  שמירה  o פארקים וגנים 
שייכות ורצון לשמור על המקום. ציבוריים

נכון של  וכדומה, רק באמצעות עיצוב  ניתן להפוך כל בית, פארק, עסק  כי לא  ברור 
הסביבה, למקום חסין בפני פשיעה. ואולם, בכוח יישום ארבע האסטרטגיות של גישת 
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ה-CPTED והשימוש בשיטות הביצוע כמוזכרות לעיל ובהתאמה לסוג הנכס - לצמצם 

הזדמנויות לביצוע עבירות, להגביר את סיכויי העבריין להיתפס, או להתגלות, לצמצם ה המקומית ינמ בקהילה  החברתית  הסולידריות  רמת  את  להעלות  מפשיעה,  הפחד  את  ע
ולחזק את יכולת המאבק בפשיעה.  ה

ה
מ

יבצ
תכניות למניעת פשיעה בעולםת  

- 

מסקירת הנעשה בעולם בתחום מניעת פשיעה נראה, כי לאורך השנים ננקטו מגוון  מ
גישות, המשלבות מניעה מצבית, יחד עם גישות נוספות. כך, למשל:ית למניעת רוא הנוגע  בכל  הממשלה.  בידי  מצויה  החוק  לאכיפת  האחריות  באוסטרליה,  י

פשיעה, הוקמו שתי קרנות לאומיות: האחת, למימון פעילות נגד פשיעת רחוב והשניה,  ה קרן שהוקמה מחילוט כספי עבירה, שמטרתה החזרת רווחי העבירה לקהילה. מכספים ייל אלה הוקמו מועדוני נוער המאפשרים סביבה נקיה מסמים ואלכוהול ומתקיימות בהם וש פעילויות שונות בחסות המשטרה. ב ם

מ
.נים ", שמטרתה שיפור האבטחה ש עוד במסגרת המניעה, נבנתה תכנית "בתי ספר מוג

הפיזית בבית הספר, התקנת מצלמות והגברת תאורה בגנים ובפארקים (וגשל, 2013). רט

וכן יש סעיף י ת תחום מניעת הפשיעה הוא באחריות ראש העיר מתוקף חוק,  בצרפת,  ייעודי בתקציב המגיע מהממשל המרכזי, שמטרתו הקצאת משאבים למניעת פשיעה. רש בשנים האחרונות נכללות בצרפת תכניות מניעת פשיעה בתכניות שיקום ערים. לא

במסגרת תכניות אלו יש: פרויקטים של טיפול רווחתי במשפחות המועדות לאירועי 
מתן  באמצעות  שוליים  בנוער  טיפול  שמטרתה  בעיר  הנוער  באגף  .מנהלת  אלמ"ב; 
השכלה ותעסוקה; מתן שירות בסכום סמלי לגישור וליישוב סכסוכים; כן מושם דגש 

על חיזוק קשרי משטרה וקהילה, בדגש על אזורי הפרברים. 

בנוסף, מושם דגש על שני נושאים מרכזיים: הראשון, שילוב בני נוער בתכניות העוסקות 
במניעת אלימות יחד עם השתתפות בענפי ספורט שונים, והשני, בכל תחנת משטרה 

6   . יש קצין מניעה וטיפול הפועל בשיתוף עם רשויות הרווחה, לטיפול בעבירות מין

בגרמניה, מניעת פשיעה היא תחום עשיה באחריות האיחוד הפדראלי היושב בברלין, 
האחראי על 16 המדינות המרכיבות את גרמניה, ואשר הקים מועצות למניעת פשיעה 
וכן פורומים המקשרים בין גורמים ציבוריים העוסקים בתחום לבין  ברמה המקומית 

אלה האזרחיים. 

התפישה המובילה בגרמניה היא כי חובת מניעת הפשיעה היא באחריות כלל האוכלוסיה 
ולכן תכנית המניעה מורכבת משלושה מישורים: הראשי הוא חינוך והסברה. המשני 
הוא שימוש באמצעים [כגון: התקנת אזעקות ומצלמות], והשלישי - שיקום והכשרה 

במסגרת 7  .PROPK בשם  פשיעה  למניעת  כלל-ארצית  תכנית  מוסדה  כן   . מקצועית
על תרחישי  מידע  ואפליקציות שמטרתם העברת  אינטרנט  מופעלים אתרי  התכנית 
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8. פשיעה אפשריים, דרכי מניעה והתגוננות וכן נתונים סטטיסטיים

ה
נמ בקנדה, ארגון ה-PS הוא משרד פדראלי המאגד תחתיו את כוחות הביטחון וההצלה 

י
ע הקנדיים. 

 ה
ה בכל הנוגע למניעת פשיעה, מוסדה תכנית ה-NCPS, המבוססת על הגישה כי הדרך 

מ
צ להיווצרותם  התנאים  במניעת  היא  ופשיעה  אלימות  נזקי  למזעור  ביותר  הטובה 

יב
ת בית- חברתיים,  משפחתיים,  אישיים,  עיקריים:  לחמישה  הסיכון  גורמי  ובחלוקת 

 
ספריים וקהילתיים.  -

מ
ית שונים,  סיכון  וגורמי  קבוצות  מזהה  שהיא  תוך  מקומית,  רשות  בכל  פועלת  התכנית 

וא המניעה.  תכנית  את  ומגבשת  בנושא  הקהילתיים  הגורמים  כלל  עם  פורומים  עורכת 

יר
ה  Canadian Centre for) CCJS-לתכנית צורפו משרדים נוספים לצורך סיוע וליווי, כגון: ה

יל  Justice Statistics), שלוחה בלשכה הסטטיסטית של קנדה, אשר עורכת עבור התכנית 

י
וש

במסגרת  מפעיל  הקנדי  הבריאות  משרד  בנוסף,  פשיעה.  דפוסי  של  שכונתי  מיפוי 

הנמצאים  ם צעירים  על  בדגש  הסמים,  עבירות  להפחתת  קהילתיות  תכניות   NCPS-ה

ב
מ בסיכון  ונמצאים  השתמשו  שכבר  כאלה  או  ראשוני,  לשימוש  להתדרדרות  בסיכון 

ש
ט לשימוש חוזר. 

ר
לבין  ת רווח  מטרות  ללא  עמותות  בין  פעולה  שיתוף  מתקיים  הפשיעה,  במניעת  עוד 

י
ש ומתקיימים  הרצאות  מועברות  במסגרתו  המשפטים,  ולמשרד  המקומית  המשטרה 

ר 9

א . מפגשים בקהילה, לשם מניעת אלימות

ל

בלימת  שמטרתו   ,Crime And Disorder Act-ה חוק  נחקק   1998 בשנת  באנגליה, 
על  מורה  החוק  שונות.  טיפול  דרכי  באמצעות  יותר  בטוחה  קהילה  ויצירת  הפשיעה 
חובת הקמת שותפויות מקומיות במסגרת "שולחן עגול", אליו יתקבצו אנשי קהילה, 
נציגי משטרה, כיבוי אש, הרשות המקומית ורשות הבריאות, לצורך שמירה על הסדר 
  CSO-ה תפקיד  מוסד  בנוסף,  פשיעה.  מניעת  שעניינן  החלטות  וקבלת  החברתי 
(Community Support Officers), קצין סיוע קהילתי בכל רשות מקומית, המועסק ע"י 
המשטרה ולובש מדים. תפקידו הוא טיפול בעבירות קלות, החרמת אלכוהול שנצרך 
בשטח ציבורי, סיוע לנפגעי עבירה ושמירה על הסדר באירועים ציבוריים. חלק מקציני 
הסיוע הקהילתיים מקבלים סמכויות שיטור עפ"י החלטת מפקד המשטרה המקומית 

(וגשל, 2013).

מהסקירה העולמית עולה, כי משטרות הן שחקן מרכזי במניעת פשיעה, אף שעל מנת 
הן  לנקוט בשיתוף פעולה עם אנשי הקהילה,  עליהן  לממש את מרכזיותן במשימה, 
בקבלת ההחלטות והן בגיבוש תכניות הפעולה. וזאת, לצורך מניעה טובה יותר במבחן 

התוצאה. 

לתכניות אחרות  בדומה  ברמה הלאומית,  הן  לעיל,  כפי שנסקר  זו התכניות,  מסיבה 
בתחומים כחינוך, דיור ובריאות. כל תכנית למניעת פשיעה מחייבת הכנה טרם גיבושה 

ולאחר מכן, נדרשות הערכה, בקרה ובחינת שיקולי עלות-תועלת. 

27

http://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen  8

http://www.rcmp-grc.gc.ca/en  9

Dummy TextDummy TextDummy Text



לצמצום  כשותפה,  האוכלוסיה  ולהנעת  להסברה  חשיבות  קיימת  התכנית  במסגרת 

הפשיעה. ה ינמ
מיקוד התכנית בכל קהילה צריך שיהיה מותאם לגורמי הסיכון המצויים בה ספציפית, ע

מניעה  ה מניעה מצבית,  כגון  מניעה,  שונים של  סוגים  לכלול  צריכה  ומניעת הפשיעה  ה
סביבתית ומניעה חברתית. מ על ליווי תכניות מניעת פשיעה להיות מוסדר בחוק ובהחלטות לאומיות, מהלך אשר יבצ במודלים  ת ושימוש  בינלאומית  ללמידה  חשיבות  קיימת  כן  התכניות.  תקצוב  יאפשר  - 

שכבר נוסו וצלחו במקומות אחרים.מ ית
ירוא

מהעולם לנעשה בישראל ה

המשרד לביטחון פנים פועל לחיזוק תחושת הביטחון ולמניעת פשיעה ואלימות, תוך ייל וש
שימוש במניעה המצבית ובאמצעות שיתוף פעולה בין - משרדי. לשם השגת מטרה זו ם המשרד יוזם ומפעיל מגוון תכניות העוסקות במניעת פשיעה, בין היתר:ב  מ

עיר ללא אלימות- תכנית להתמודדות עם התנהגות אנטי חברתית, אלימות ופשיעה ש o ט

ר

ברמה עירונית - מערכתית. י ת
והדרכה ש סיוע  תכניות  המפתחת  העבריינות  לצמצום  ציבורית  מועצה  o מציל"ה-  ר

בקהילה ובבתי הספר.א ל

לאכיפה  הפועל  משולב  מערך  ברשת-  ונוער  ילדים  על  להגנה  הלאומי  o המערך 
ומניעת אלימות במרחב המקוון.

לביטחון  והמשרד  המקומיות  הרשויות  מטעם  מתנדבים  קבוצות  הורים-  o סיירות 
מענה  ומתן  קשבת  אוזן  מעניקים  הנוער,  בני  של  הבילוי  באזורי  המסיירים  פנים 

לצרכים.

o התכנית הלאומית למיגור תופעת האלימות בבתי חולים - תכנית פעולה שמטרתה 
מניעה, אכיפה ומיצוי דין בשת"פ משרד הבריאות ומשטרת ישראל.

o הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול - הסברה כנגד צריכת סמים ואלכוהול 
10 . וביצוע פעילויות מניעה קהילתיות

מדיניות  את  משקפת   2016 משנת  החל  ישראל  במשטרת  הנוהגת  אמו"ן  רפורמת 
הארגון, שהרעיון המסדר העומד בבסיסה גורס כי לצד שיטור "גבוה" מוכוון מודיעין, 
יעדים ותופעות, יושם דגש רב מבעבר על השיטור הקלאסי - "משטרה מוכוונת צרכי 

האזרח הנורמטיבי, לפתרון בעיותיו בטריטוריה מוגדרת". 

לחולל  פוטנציאל  כבעלי  המזוהים  עקרונות  ארבעה  עומדים  אמו"ן  רפורמת  בבסיס 
שינוי: שיטור מבוסס בעיות, שיטור מוכוון מניעה מצבית, שיטור מוכוון קהילה וחיזוק 

לגיטימיות המשטרה כמעצבת נורמת הציות לחוק.

28

https://.gov.il/he/Departments/topics/crime_prevention  10
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, זה המתמקד באזרח הנורמטיבי. 11 עקרונות אלה עומדים ביסודו של אותו שיטור קלאסי
הדגש בכיוון פעולה זה מושם על מניעת פשיעה, בשונה מהגישה המתמקדת באכיפה. 
המטרה, אם כן, היא הגברת הציות לחוק וצמצום ההזדמנויות המובילות עבריין לבצע 

עבירה, כשהמניעה המצבית היא אחד הכלים להשגת מטרה זו.

כחלק מיישום התכנית במשטרת-ישראל פותחה מערכת המדידה - אמו"ן - המתרגמת 
את תפישת העולם לכדי כלי עבודה יישומי בידי מפקדים, בכל הרמות. בין מגוון יכולות 
המערכת, היא מספקת תמונת מצב עדכנית ושוטפת, המשקפת את ביצועיה של כל 
יעדיה. במסגרת  מול  אל  כולל סטאטוס ההתקדמות שלה  מיחידות המשטרה,  אחת 
תכנית הפעולה של היחידות, מקום של כבוד מוקצה גם לשימוש בטכניקות של מניעה 

מצבית, שאף הן, מצויות במעקב שוטף ונמדדות.

וכתורמת  ישראל  במשטרת  שינוי  כמחוללת  המצבית  המניעה  של  הצלחתה  את 
במניעה מצבית  נעשה שימוש  בהן  ביחידות  לראות  ניתן  בעיות  לפתרון  משמעותית 
אותה  לעצמה  שהציבה  ביעד  מלאה  עמידה  המבטא   ,100 תוצאה  למדד  ובהגעתן 

היחידה בתחום הנבחר.
12: להלן מספר דוגמאות להמחשה

1. תחנת דימונה - בריונות בכביש - לצורך צמצום תופעת הבריונות בכביש ביצעה 
התחנה מיפוי של נהגים רצדיביסטים, בדגש על בעלי טרקטורונים וקטנועים. קוימו 
עימם שיחות ונשלחו מכתבי אזהרה אישיים. כן בוצעו הדרכות בבתי הספר והוצבו 

שלטי הסברה למניעת התופעה. 

של  אירועים  ריבוי  בעקבות   - ה"סיטי"  במתחם  תנועה  מטרדי   - אשדוד  2. תחנת 
אינם  בעיר  חניונים  מספר  כי  זיהה  התחנה  צוות  מעבר,  וחסימות  תנועה  מטרדי 
אי מודעות לקיומם. התחנה פעלה מול הרשות  או  בירוקרטיה  בשימוש בעקבות 
ובכך  ה"סיטי",  למתחם  הסמוכים  אלה,  תת-קרקעיים  מחניונים  שניים  לפתיחת 

הובילה לצמצום בעיית מטרדי התנועה באזור.

3. תחנת ת"א צפון - גרימת רעש ברחובות נבחרים - על בסיס ניתוח, נמצא כי הגורם 
המרכזי לבעיה הוא ריבוי מקומות בילוי באזור, מהם נגרם רעש. היחידה יזמה כנס 
של בעלי העסקים בו ניתנו דגשים על הרעש שנגרם וכן חולקו "פלאיירים" בנושא. 
לאזורי  כביש המתבצעות בסמוך  עבודות  על  ופיקוח  רישוי  בוצעו מבצעי  בנוסף, 

מגורים בשכונה בשעות הלילה.  

אלימות חמורה ושוד בנווה שאנן - לאחר ניתוח האירועים נמצא,  4. תחנת שרת - 
פשיעה  מחולל  מהווים  המסתננים  אוכלוסיית  את  משמשים  אשר  קפה  בתי  כי 
לעבירות אלימות. לפיכך, מתוקף חוק עזר עירוני, נסגרו המקומות החל מהשעה 
החוק  ומגבלות  בסמים  השימוש  איסור  לענין  "פלאיירים"  חולקו  בנוסף,   .23:00
בצריכת אלכוהול, בשפות הטיגרית, האמהרית, הערבית והאנגלית. כן הוקם מערך 

סיור רגלי ושופרה התאורה במקומות שסומנו כמועדים לפשיעה. 

להרחבה - ראה מסמך אג"ת/אסטרטגיה - מדור מחקר ומדיניות, "השיטור הקלאסי - הבסיס המחקרי לרפורמת   11

אמו"ן במשטרת ישראל - מסמך מדיניות" מיום 25 ביולי 2017.

12  רפ"ק יעל בן יעקב, תכנית אמון -  שימוש במניעה מצבית מיטבית, סימוכין:100831516.
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 - נבחרים  ביישובים  רכב  וגניבות  דירה  לבתי  התפרצויות   - יהודה  מטה  5. תחנת 
בעקבות ריבוי אירועי התפרצויות, מערך היישובים בתחנה קיים פורום יישובים עתי, 
 "WhatsApp" להעלאת המודעות ולהתנהגות מונעת. הוקמו משמרי יישוב וקבוצות
וכן הוגברו הסיורים והמחסומים במחסום "חוסאן", המשמש נתיב מעבר לכלי רכב 

גנובים.

במקביל לשימוש בטכניקות המניעה המצבית ברמת התחנה ולראיית המניעה המצבית 
כאבן דרך משמעותית ביישומה של רפורמת אמו"ן במשטרת ישראל כמפורט לעיל, 

ברמת 13 מניעה  של  בטכניקות  לעסוק  שתפקידה   , מצבית למניעה  היחידה  הוקמה 
המטה. 

היחידה פועלת במישורים הבאים:

1. פיתוח כלי מניעה בתחומים רלוונטיים המעסיקים את המשטרה ברמה הארגונית, 
וכן הובלה וקידום של תהליכי מניעה מצבית הקשורים לרגולציה, כמו גם היבטים 

משפטיים נוספים.

2. ניהול משא ומתן לשיתופי פעולה בין-משרדיים עם הרשויות המקומיות ושירותי 
הרווחה, החינוך והתחבורה, לקידום תכניות למניעת פשיעה.

3. אימוץ טכניקות מניעה מצבית שצלחו ברמה המקומית והחלתם על יחידות שונות 
נוספות במשטרה [למידה מהצלחות].

הנורמטיבי  האזרח  בקרב  בעיות  לפתרון  יישומי  ככלי  המצבית  המניעה  4. הטמעת 
15 14 . ולהעלאת אמון הציבור במשטרה 

להלן מספר פרויקטים המטופלים ע"י היחידה:

o הפרעות תנועה - שליחת מסרון לנהג המפריע, "חלוקת פלייר" דמוי דוח, הכולל 
אזהרה ותיעוד, וכן העברת אחריות גרירת הרכב לרשויות המקומיות. 

o נהיגה תחת השפעת אלכוהול - חלוקת נשיפונים בבתי עסק המוכרים אלכוהול.
o איתור נעדרים - חלוקת שעונים המיועדים להתראת מקום לחולי אלצהיימר.

 pin-ב ושימוש  מזוייף  בכסף  שימוש  על  אזהרה  קמפיין  הפקת   - מרמה  o עבירות 
.code

o גניבת כלי רכב - שימוש בטכנולוגיית "מיקרו דוט" [סימון חלקי כלי רכב].
o הון בלתי חוקי - הסדרת נותני שירותי מטבע במסגרת מעבר מרישום לרישוי.

o גניבת סלולארי - חסימה ונטרול של המכשיר לאחר הודעת גניבה.
o סמי אונס - קמפיין להעלאת המודעות לשימוש בסם וחלוקת ערכות לגילוי הסם.

o ניצול מיני ברשת, "Sextortion" - קמפיין תקשורתי המזהיר מפני התופעה ומספק 
16 . מידע כיצד להתגונן מפניה

היחידה כפופה ליועמ"ש, ובראשה עומד כיום נצ"מ עופר מסינג.  13

תנ"צ אילת אלישר - היועצת המשפטית של מ"י, ספר תפקידים - ר' היחידה למניעה מצבית, סימוכין: 19720518.  14

נצ"מ עופר מסינג ורפ"ק רחל בציה-לוי, יחידת הממונה על מניעה מצבית במשטרת ישראל - מטרה, תפקידים,   15

פרויקטים. סימוכין: 50177818.

נצ"מ עופר מסינג, רשימת פרויקטים בנושא המניעה המצבית, סימוכין: 34908218.  16
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ה פשיעת סייבר ובריונות ברשת

ינמ של  משמעותית  ובתפוצה  האינטרנט  בהתרחבות  המאופיין  עידן  הנוכחי,  העידן 

ע
תקשורת באמצעות הרשתות החברתיות, יצר מרחב נוסף בו מתקיימת פשיעה, ברמה  ה

ה
מ הטכנולוגיה  התפתחות  כמשמעותיים.  המוערכים  בהיקפים  והעולמית,  המקומית 

בצ והתקשורת הרשתית יצרו מצב בו, למעשה, אין עוד משמעות לגבולות הטריטוריאליים 

י
בין מדינות והעולם הוא, בפועל, כפר גלובאלי.  ת

- 
מ לביצוע  נוספת  פלטפורמה  משמשת  ולמעשה,  מגוונת  היא  הרשת  ברחבי  הפשיעה 

ית עבירות 'קלאסיות' שונות, בקלות ובמהירות, ללא נוכחות פיזית, מבלי לקום מהכיסא 

רוא וללא מפגש פנים מול פנים עם הקורבן. בין העבירות המדוברות ניתן לציין, למשל - 

י
ניצול מיני, הטרדות, איומים, סחיטה, השמצה ("שיימינג"), שוד בנק, הונאה, התחזות  ה

ייל ועוד, תוך ניצול אנונימיות הרשת. 

וש לאיומים המוזכרים חשופה כלל האוכלוסייה, כולל קטינים החווים אלימות, החרמות, 

ב ם הצקות וניצול שלעתים, הובילו אף להתאבדויות ולמוות.

מ
ש מישורים  בשני  מתבטאת  זה  בתחום  ישראל  במשטרת  המצבית  המניעה  מדיניות 

רט מרכזיים: 

י ת מול פשיעת הסייבר, כמו גם, אל מול קורבנות שמחשבם הותקף והם נתונים לסחיטה 

רש באמצעות "כופרה" (Ransomware). תופעה זו, הנפוצה כיום, הביאה לייסודו של אתר 

א ל17 באמצעות  היפגעות.  על  דיווח  שמטרתו   , כופרה" תוכנות  לנפגעי  "סיוע  האינטרנט 
תופעות  אחר  ומעקב  עבריינים  אודות  וראיות  מודיעין  איסוף  מתאפשרים  הדיווח 
שת"פ  באמצעות  המתוארת,  להתמודדות  בנוסף  הסייבר.  במרחב  נפוצות  פשיעה 
משטרתי בינלאומי, יש אתר המאפשר גישה ל"מפתחות" המשמשים לחילוץ קבצים 

שננעלו, ללא צורך בתשלום דמי כופר וכן מתבצע שיתוף מידע שמטרתו פיתוח כלים 18
למניעה מצבית ברשת. פעילות נוספת אשר נוגעת למניעה המצבית בתחום זה היא 
העלאת מודעות הציבור לנושא באמצעות פרסום באתר האינטרנט של המשטרה, של 

19. הנחיות לגלישה בטוחה

מניעת היפגעּות בקרב בני הנוער במרחב הקיברנטי. במסגרת מניעה זו הוקמה היחידה 
הלאומית מאו"ר (מניעת אלימות ועבריינות רשת), הכוללת שילוב כוחות משטרתי-
הוא  היחידה  תפקיד  ייעודית.  משטרה  ויחידת  לאומי  מוקד  מטה,  יחידת  של  אזרחי, 
יצירת סביבה בטוחה לקטינים במרחב המקוון, באמצעות פעילות מניעה ואכיפה של 

. עוד מתחום המניעה המצבית בהקשר להיפגעות קטינים 20 פשעים נגד קטינים ברשת
הבטוח,  האינטרנט  שבוע  וכן  משטרה  אנשי  ע"י  המועברות  ספר  בבתי  הרצאות   -

המתקיים מידי שנה בבתי הספר, ובו לוקחת חלק המשטרה המקומית.

31

https://nomoreransom.gov.il  17

https://www.nomoreransom.org  18

  https://www.police.gov.il/articlePage  19

פק"א מס' 11/17- מערך לאומי למניעת אלימות ופשיעה ברשת, סימוכין: 62897617.  20
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מניעה מצבית פנים-ארגונית ה
לקראת סיכום נציין, כי שימוש בטכניקות של מניעה מצבית מתבצע גם למטרות פנים-נמ י

ארגוניות, כאשר עפ"י רוב, ההתמקדות היא בנושאי גיוס ומיון, הטרדה מינית, אבטחת ע  ה
מידע, גניבה והיזק לרכוש.ה מ

במשטרת ישראל, בשנתיים האחרונות באופן מובלט מבעבר, פועלת היחידה לבטחון צ יב
והתאמת ת מידע  דלף  מניעת  שמטרתם  פרויקטים  במסגרת  מצבית  למניעה  מידע   

המשרתים בארגון להתנהגות המצופה משוטר, ברוח ערכי הארגון.  - מ
בין פעולות המניעה שננקטו - הפקת סרטונים ולומדות להעלאות המודעות לאבטחת ית

21א . ו מידע; פרסום הודעות וחידוד נהלים; וכן הדרכות לכלל הארגון יר
והפעם  ה במניעה מצבית,  בהן שימוש  לראות  יש  המיושמות אשר  בין הטכניקות  עוד  מעולם הפיקוח והבקרה - שימוש בכפתור החכם, קופסא ירוקה, אפליקציית "דיווח ייל

.מיקום", סנכרון מערכות חדר האוכל וחנויות הנוחות, ועוד. וש .שיב  נוכחות" עם "מ גם השימוש במצלמות גוף אשר עתיד להיכנס לשימוש במשטרת ישראל בעת הקרובה ב ם מ
יש לראות כמבצע אפקט כפול של מניעה מצבית בעת מפגש שוטר-אזרח, הן כלפי ש

האזרח והן כלפי השוטר.   רט

י ת
סיכוםרש

לא

גישת המניעה המצבית, עיקרו של מסמך זה, פועלת לצד שיטור מבוסס פתרון בעיות, 
הציות  נורמת  כמעצבת  המשטרה  לגיטימיות  לחיזוק  ומהלכים  קהילה  מוכוון  שיטור 
המתמקד  זה  הקלאסי,  השיטור  מעקרונות  אחד  את  מהווה  המצבית  המניעה  לחוק. 
של  היסוד  מאבני  אחת  ומהווה  מגוריו,  באזור  בעיותיו  ובפתרון  הנורמטיבי  באזרח 

רפורמת אמו"ן המוחלת במשטרת ישראל מאז ראשית שנת 2016.

צמצום  שייעודם  ומהלכים  כלים  הפעלת  הוא  המצבית  המניעה  גישת  של  עיקרה 
ההזדמנויות לביצוע עבירות.

באכיפה,  המתמקדת  מהגישה  בשונה  פשיעה,  מניעת  על  מושם  זו  בגישה  הדגש 
עבירה  לבצע  בבואו  העבריין  מאמץ  הגברת  לחוק,  הציות  הגברת  היא  כשהמטרה 
והסיכון שהוא לוקח על עצמו וכן הפחתת גמול וגירויים, תוך שימוש בכלים של מניעה 

מצבית. 

נמנעת  לחוק  הציות  מגבירים את  כאשר  כי  ככלל, התפישה,  עומדת,  הגישה  בבסיס 
פשיעה וכך פוחתת המעורבות הפלילית של הציבור. בנוסף, מניעה עדיפה על אכיפה, 
וכלכליים. המניעה עדיפה על פני כל הליך פלילי  בין היתר, גם משיקולים חברתיים 

ומעצם התקיימותה, מתרחשות פחות עבירות והציבור מציית יותר לחוק. 

המתמקדת  והשנייה,  והרתעה  באכיפה  המתמקדת  זו   - המרכזיות  הגישות  שתי 
מכיווני  ובשניים  ישראל  משטרת  של  העבודה  בתפישת  ביטוי  לידי  באות  במניעה, 

פעולתה העיקריים בעת הזו - השיטור הגבוה והשיטור הקלאסי. 
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השיטור הגבוה, עיקר מטרתו לעסוק בתופעות, ביעדים ובעבריינים, אלה שאינם שומרי 

ה
מ חוק ומייחסים עצמם לחברה העבריינית. לכן, הגישה המובילה בו היא אכיפה והרתעה 

ינ
ע באמצעות שיטור מוכוון יעדים ומודיעין.

 ה
ה השיטור הקלאסי, מטרתו לעסוק ברוב האוכלוסייה, שרוב רובה נורמטיבי ושומר חוק. 

מ
צ לכן, הגישה המובילה בו היא פתרון בעיותיו של האזרח הנורמטיבי בטריטוריה מוגדרת 

יב כשכלי המניעה המצבית על מגוון צורותיהם, מהווים במסגרתה נדבך מרכזי.

 ת
לצמצם  - בנסיבות העבירה,  מניעה מצבית, מטרתו להתמקד  השימוש בטכניקות של 

מ
ת עד  להיתפס,  העבריין  סיכויי  את  ולהגדיל  להתרחשותה  המביאות  ההזדמנויות  את 

י
וא כדי הימנעותו, מראש, מביצועה. אף שבמסמך פורטו 25 טכניקות מניעה מצבית כפי 

יר שמתועדות בספרות, בפועל, אינספור פעולות ומהלכים להם שותפה, או שאותם אף 

ל ה מובילה המשטרה, ניתן לראות, למעשה, כעשיית שימוש בכלי המניעה המצבית. 

יי
וש

כך או כך, את מגוון הטכניקות נהוג לחלק לחמש קטגוריות, עפ"י מטרותיהן, כלהלן: 

ב ם o הגברת מאמץ העבריין

מ
ש o הגדלת סיכון העבריין להיתפס

רט הפחתת גמול העבריין מביצוע העבירה

ת

 o

י 
ש o הפחתת גירויים לעבריינות 

ר
א סילוק סיבות לעבריינות

ל

 o

מחקרים שנעשו הראו, כי השימוש בטכניקות אלו אכן הוביל להפחתת פשיעה ואלה 
מהם אשר בדקו היבטים של עלות-תועלת, גם אם הם מעטים, אף עמדו במבחן והראו 

כי ההשקעה משתלמת.

המניעה המצבית משתמשת בגישת ה"תסריט" (Script), במסגרתה בונים את תהליך 
התכנון והביצוע של עבירה ע"י העבריין ואל מול כל שלב משלבי תכנון וביצוע העבירה, 
שלב,  לכל  המתאימות  מצבית  מניעה  בטכניקות  שימוש  העושה  תהליך  משרטטים 

במטרה להקשות על העבריין את ביצועה, עד כדי בחירתו מראש, שלא לבצעה. 

 .(CPTED) אסטרטגיה נוספת של מניעה מצבית היא מניעת פשיעה דרך עיצוב הסביבה
אסטרטגיה זו שמה דגש על עיצוב סביבתי נכון ויעיל באמצעותו ניתן להגביר את סיכויי 
העבריין להיתפס או להתגלות, לצמצם את הפחד מפשיעה ולהעלות את הסולידאריות 

החברתית בקהילה, גורם שנמצא משמעותי ותורם.  

מצבית  במניעה  השימוש  לרוב,  כי  נראה,  המערבי  בעולם  פשיעה  מניעת  מתכניות 
בא בשילוב עם גישות נוספות, תוך קיום שיתוף פעולה עם אנשי מפתח בקהילה וכן 
עם משרדים ממשלתיים נוספים. עוד עולה, כי לצורך פיתוח תכניות למניעת פשיעה 

נדרשת התערבות מותאמת, ממוקדת וספציפית. 

האחד,   - מישורים  בשני  מתקיים  המצבית  המניעה  מימוש  למשטרת-ישראל,  אשר 
ברמת התחנה ובדגש על פתרון בעיות ספציפיות [כחלק מהשיטור הקלאסי אל מול 
האזרח הנורמטיבי], והשני, ברמת המטה, בהובלתם של תהליכים רחבים ורוחביים של 

מניעה מצבית, בשיתוף פעולה עם רשויות נוספות. 
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המניעה המצבית ממקדת את עבודת המשטרה לצמצום ההזדמנויות לביצוע עבירות 

איזונים ה של  שינוי  מדגישה  זו  גישה  אזרחים.  בקרב  לחוק  הציות  להגברת  כך  ומתוך  ודגשים במדיניות, מאכיפה והרתעה למניעה המותאמת לצרכי האזרח ובהתאם לבעיה ינמ ע
שתועדפה בטריטוריה מוגדרת.  ה

ה
בשנים מ הננקטים  במהלכים  וכן  והמטה  השטח  ברמת  ומעמיקה  הולכת  זו  תפישה  התועלת יבצ מידת  ובדיקת  המהלכים  גיבוי  תוך  הפנים-ארגונית,  במדיניות  האחרונות 

שבהם באמצעות מדידה ומחקר, כאשר זו ניכרת במדדי התוצאה. ת - 
מ

ית
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תכנית "מנהיגות מקדמת שירות" לטיוב השירות  שמעניקה משטרת ישראל לציבורינכת " ת

1 פקד מיכל מילר-כהןמ נ
מבואוגיה

 ת
שומר מ הנורמטיבי  האזרח  את  לשרת  תפקידנו  לשרת.  כדי  כאן  "אנחנו  החוק, לאפשר לו ביטחון אישי מיטבי, לתרום את חלקנו בשיפור נורמות דק מ

הציות לחוק בקרב האזרחים הנורמטיביים וכל זאת, לצד מלחמה נחושה ת  
ובלתי מתפשרת במי שבחר להגדיר עצמו כעבריין". ש ורי

מתוך נאום שנשא מפכ"ל המשטרה, רנ"צ רוני אלשיך, בכנס שדרות במרץ 2018.   ל "ת
את ויט המנחה  האמו"ן  תכנית  רעיון  את  היטב  מבטאים  לעיל,  המובאים  המפכ"ל  דברי   ב

לטובת ה  - בעת  ובה  העבריינים,  נגד  יכוונו  השיטור  מאמצי  ולפיו  המשטרה,  פעילות 

האזרח הנורמטיבי. רעיון זה גורס, כי יש לתת מענה נכון וממוקד אוכלוסייה, ולטפל יש ור

באתגרים המקומיים המטרידים את הציבור. מכאן ברורה  החשיבות שמקנה הארגון   ת
השיטור. ש מעבודת  נפרד  ובלתי  מהותי  נדבך  המהווה  לאזרח,  מיטבי  שירות   למתן 

מ
השירות לציבור בא לתת מענה הולם לפנייה של אדם למשטרה עקב צורך, בעיה או ע ינ

מצוקה, וזאת באופן אדיב, מקצועי, יעיל ומהיר ככל הניתן.  ק
על פי תפיסת תכנית האמו"ן, מתן שירות לאזרח הוא בגדר חובה ולא "מותרות", ולא  ה מ

ניתן להתפשר על איכותו.  ש רט
י ת

סקר שביעות הרצון משירות המשטרה לציבור - "סקר רש

השירות"  לא ל
בהלימה עם רעיון תכנית האמו"ן, המציב את השירות לציבור במרכז, בוחנת המשטרה יצ מזה כעשור את שביעות רצונם של האזרחים מהשירות שקיבלו מהמשטרה באמצעות רוב

"סקר השירות". 

מטרת הסקר היא להעריך את מידת שביעות רצונם של האזרחים מהשירות שקיבלו 
שניתן  בשירות  ולשימור  לשיפור  נקודות  לאתר  כך,  ובתוך  למשטרה,  פנייתם  בעת 
להם. כאן המקום לציין, כי "סקר השירות" נערך לאורך השנים באמצעות חברת מחקר 

חיצונית, כדי להבטיח אובייקטיביות בביצוע הסקר. 

נמדדה  בה  יחסית,  קבועה  במתכונת  התבצע  השירות  סקר   ,2008-2016 השנים  בין 
איכות השירות באמצעות מודל "איכות השירות", שכלל שלושה ממדים עיקריים: (א) 

התנהגות השוטר, (ב) מקצועיותו (ג) זמן התגובה והטיפול בפנייתו של האזרח. 
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הסקר בחן את "חזית השירות" של המשטרה, אשר באה בממשק ישיר עם האזרח, 

נכת וכוללת את מוקדי המשטרה (החירום, המידע ומוקד פניות נהגים ארצי), מרכזי השירות 

י
לאזרח (מש"ל) ויחידות הסיור בתחנות המשטרה.  ת

"
נמ בא  "סקר השירות". המחקר  לתיקוף שאלוני  עומק  נערך מחקר   ,2016 במהלך שנת 

יה לאתר את ההיבטים המשמעותיים ביותר עבור האזרחים בשירות שקיבלו מהמשטרה, 

וג
ת על מנת להפוך את הסקר לעדכני ולרלוונטי. לצורך כך, נערכו קבוצות מיקוד בהן נשאלו 

 
מ אזרחים לגבי ציפיותיהם מהשירות שקיבלו מהמשטרה ולגבי עמדותיהם כלפי מערכי 

דק ההשפעה  כבעלי  שנמצאו  הפרמטרים  חולצו  המחקר,  בסיום  המשטרתיים.  השירות 

מ
הרבה ביותר על שביעות רצונם של האזרחים מהשירות שקיבלו מהמשטרה.  ת

יש בהתאם לממצאי המחקר, בוצעו בשנת 2017 שינויים בשאלוני הסקר, כך שנכללו בהם 

ור
ת נוספו  שנה  באותה  כמו-כן,  גבוהה.  חשיבות  להם  ייחסו  שהמשיבים  השירות  מדדי 

ל " ממוקד  באופן  לנתח  מנת  על  הערבי,  מהמגזר  השירות  למקבלי  ייעודיים  שאלונים 

ויט ופרטני את נקודות החולשה והחוזק בשירות הניתן למגזר, ולתת לו מענה המותאם 

לצרכיו. ב

ה
יש בשנת 2018 נעשו צעדים משמעותיים נוספים לטיוב סקר השירות ולהתאמתו לתפיסת 

ור תכנית האמו"ן: על מנת להפוך את הסקר לכלי עבודה בידי מפקדים, שישמש אותם 

 ת
ש לזיהוי ליקויים במתן השירות ולתיקונם המהיר, הוחלט לבצע את הסקר באופן רציף, 

מ
ע לאורך השנה כולה, ולנתחו באופן עיתי. למטרה זו נקבע, כי בכל רבעון יקבלו מפקדי 

ינ יקבלו מפקדי  חציון,  ובכל  במחוזותיהם,  איכות השירות  ניתוח מפורט של  המחוזות 

ק
התחנות ניתוח של איכות השירות בתחנותיהם.   ה

מ
ש הארכת תקופת הסקר מאפשרת לקבל תמונת מצב מלאה, עדכנית ומייצגת של שביעות 

רט (כגון  אחרים  מתערבים  ומשתנים  עונתיות  השפעות  צמצום  תוך  מהשירות,  הרצון 

י ת אירועים ביטחוניים וציבוריים העשויים להשפיע על עמדות הציבור כלפי המשטרה, 

רש ובתוך כך, על תפיסת השירות) 

ניתוח הנתונים באופן עיתי והפצתם ליחידות השטח, מסייעים בידי המפקדים לשמור  לא

ל
צ על "מתח חיובי" בקרב השוטרים הנמדדים באופן שוטף, לפעול לאורך תהליך המדידה 

ובי לשיפור השירות ביחידתם ולאתר מגמות לאורך זמן. 

ר

בד בבד, שאלוני הסקר קוצרו מעט על מנת להפוך את תשאול האזרח לקצר וממוקד, 
מבלי להלאותו במספר רב של שאלות, אלא רק במרכיבי השירות המשמעותיים ביותר. 

כמו-כן, ב"סקר השירות" בשנת 2018, נמדד לראשונה טיב השירות שנותנת משטרת 
התנועה לנהגים בעת המפגש עימם. מאחר שמדובר לרוב במפגשי אכיפה, שאופיים 
שונה מאלו המתקיימים במערכי השירות האחרים, נבנה שאלון ייעודי ומותאם למקבלי 
השירות ממשטרת התנועה. שאלון הסקר התבסס על מחקר איכותני מקדים, שבחן 
את תפיסות ועמדות הנהגים ביחס למשטרת התנועה, כמו גם את הגורמים העיקריים 
המשפיעים על שביעות הרצון מהשירות שנותנת משטרת התנועה. בשאלון, נבחנת 
שביעות רצונו של הנהג מהשירות שקיבל משוטר התנועה, בדגש על יחסו של השוטר 

כלפיו (אדיבות, כבוד, הקשבה, אמפתיה וכד'). 
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תכנית "מנהיגות מקדמת שירות" המבוססת על "סקר  השירות"ינכת

מטרה והנחות יסוד" ת נמ
מקדמת ה "מנהיגות  תכנית  פיתוח  הוא  השירות,  טיוב  לצורך  שנעשה  הראשי  הצעד  שירות" והטמעתה בתחנות המשטרה ובמוקדי החירום המחוזיים שלה. וגי  ת

מיטבית מ לקוח  חווית  וליצור  לציבור  השירות  איכות  את  לשפר  היא  התכנית  מטרת  באמצעות התערבות  ממוקדת, בהובלת מפקדי היחידות. דק מ
באמצעות התכנית, מבקשת היחידה לשיפור השירות להטמיע בקרב כלל השוטרים  ת

את ההכרה העמוקה, כי שירות איכותי הוא מרכיב חיוני ומרכזי בבניית אמון הציבור.    יש ור
נקודת המוצא של התכנית היא, כי למידת תחום השירות מהווה תהליך מתמשך ובלתי ת פוסק, אשר אינה יכולה להתקיים באמצעות סדנאות שירות חד פעמיות בלבד. יתרה ל "

מזאת, הצורך לספק שירות איכותי לציבור מצריך מהארגון להקנות לשוטרים כלים ויט מעשיים להתמודדות עם מגוון של מצבים, בחלקם מאתגרים ומורכבים. התכנית באה  ב ה
לסייע לשוטרים לעמוד במשימתם באמצעות כלים מעשיים.ש ורי

ביסודה של התכנית מונחת ההנחה, כי המפקד הוא הגורם האמון על שיפור השירות   ת
לאזרח, בהיותו בעל ההשפעה הרבה ביותר על הגישה השירותית של שוטריו. לפיכך, ש

מ
המפקד הוא הציר העיקרי בתהליך, כמי שמתווה את מדיניות השירות הרצויה ומשמש ע מודל לאופן שבו הארגון מבקש לתת שירות לציבור. התכנית מדגישה את אחריותו של ינ ק

המפקד,  המוביל את יום ההתערבות ומעביר את המסרים בדבר חשיבות השירות בכל  ה מ

נקודת מגע של שוטרי יחידתו עם הציבור.   ש
התכנית מבוססת על תובנות מממצאי סקר השירות העדכניים, הנוגעים באופן פרטני רט ליחידה שבה התכנית מיושמת, כלומר, כל תחנה וכל מוקד חירום מקבלים התייחסות י ת

נפרדת בתכנית, על פי ממצאי הסקר בתחומם. רש

ל לא
שותפים לתכנית "מנהיגות מקדמת שירות" יצ לתכנית "מנהיגות מקדמת שירות" שלושה שותפים מרכזיים: הראשון והחשוב ביותר רוב

הוא המפקד הישיר של שוטרי הסיור, של החקירות (במרכזי השירות לאזרח) או של 
מוקד 100. מפקדם הישיר של השוטרים נותני השירות הוא שמוביל את התכנית ביום 

הסדנה ומעביר לשוטריו את המסרים השירותיים והציפיות מהם כנותני שירות. 

שיזמה  המטה  יחידת   - השירות  לשיפור  היחידה  נציג  הוא  בתכנית  השני  השותף 
ופיתחה את התכנית, ואשר פורשת בפני המפקדים והשוטרים תמונת מצב מפורטת 

בתחום השירות ביחידתם. 

השותף השלישי הוא קצין השירות המחוזי, האחראי על קידום תחום השירות במחוז 
לקראת  והשוטרים  המפקדים  בהכנת  שותף  הוא  השירות  קצין  משתייך.  הוא  אליו 
אפשריות  התנגדויות  באיתור  בסדנה,  המסרים  בהעברת  במחוז,  התכנית  הטמעת 
הסדנה.  יום  לאחר  התהליך  ושימור  ובחיזוק  המפקדים,  עם  יחד  עימן  והתמודדות 
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כמו כן, קצין השירות יהווה כתובת עבור המפקדים, לאורך השנה, במציאת פתרונות 
לדילמות שירותיות.

נוסף לשלושת גורמים אלה, למרבית הסדנאות מתלווה יועץ ארגוני שמסייע בהעברת 
תכני היום, באימון בתקשורת שירותית ובהעברת משוב למפקדים ולשוטרים. 

תכנים מרכזיים בתכנית

תכנית "מנהיגות מקדמת שירות" כוללת בתוכה שני נדבכים עיקריים:

תפקידם  לאור   - המחוזי   100 בתחנה/במוקד  ההתערבות  ליום  המפקדים  1. הכנת 
יום  מוקדש  יחידתם,  שוטרי  של  השירות  איכות  בשיפור  המפקדים  של  המכריע 

להכנת המפקדים הישירים להובלת הסדנה לשוטריהם, המתקיימת בשלב הבא.

ביום ההכנה, מודגש תפקידו של המפקד בקידום השירות ביחידתו. 

היום נפתח בשיחה מקדימה עם מפקדי התחנות ועם המפקדים הישירים המובילים 
את התכנית, לצורך תיאום ציפיות ולעיון בממצאי סקר השירות. 

ואת  השירות  בתחום  שלהם  היסוד  הנחות  את  המפקדים  מעלים  השיחה,  לאחר 
מודל  ליצירת  טוב?",  שירות  "מהו  בנושא  דיון  ומתקיים  מהתהליך,  ציפיותיהם 

מצוינות בשירות. 

בסיס ממצאי  על  יחידת התערבות  בכל  מגובשת תמונת מצב שירותית  בהמשך, 
סקר השירות העדכניים של היחידה. 

בשירות  ומאתגרים  מורכבים  ומצבים  דילמות  המשתתפים  מעלים  מכן,  לאחר 
מניסיונם ביחידה, ונערך דיון למציאת דרכים אפקטיביות להתמודדות פיקודית עם 

מצבים אלה. 

בתום הדיון, נערך אימון ביישום דרכי ההתמודדות עם הסיטואציות שהועלו. האימון 
כולל סימולציה פיקודית, בה מתבקשים המפקדים להנחות את השוטר ולהעביר 
יום  לו משוב על האופן שבו נתן שירות לאזרח. לבסוף, נערך סיכום משותף של 

ההכנה על ידי כלל המשתתפים, הכולל מילוי משוב על היום.  

2. סדנת שירות ממוקדת לשוטרי הסיור או החקירות )מרכזי השירות לאזרח( בתחנה 
ולנציגים הטלפוניים במוקדי 100 המחוזיים

מטרות הסדנה: הסדנה נועדה, בראש ובראשונה, לגבש בקרב השוטרים נותני  א. 
השירות תפיסת תפקיד המשלבת בין מקצועיות, אכיפה ומתן שירות איכותי, 
נוספת היא לתת לשוטרים  זה. מטרה  כמרכיבים הכרחיים המשלימים זה את 
כלים אפקטיביים להתמודדות עם סיטואציות יומיומיות מורכבות במתן שירות 

לאזרח. 

על  שמצביעה  ויישומית,  מעשית  סדנה  גובשה  אלה,  מטרות  השגת  לצורך 
דרכי  ומציעה  השירות,  סקר  פי  על  היחידה  של  הספציפיות  החולשה  נקודות 

פעולה לצמצום הפערים. 

השוטרים המשתתפים בסדנה לוקחים חלק פעיל בדיונים אודות "מהו שירות 
טוב?", מנתחים את התנהלותם כנותני שירות, מגבשים כללי "עשה ואל תעשה" 



בשירות, ועורכים אימון במפגשי שירות מורכבים ומאתגרים. 

המעצב כת המפקד  ידי  על  בהובלתה  טמון  הסדנה  של  ייחודה  הסדנה:  ייחודיות  ב.  ינ
את תפיסת השירות של שוטריו מחד, ובהתאמת דגשי התכנית למצב השירות ת  "

בכל יחידה, מאידך. תמונת המצב השירותית, מתקבלת, כאמור, מניתוח ממצאי  נמ
ההבנה ה את  להעמיק  מנת  על  להתערבות.  הסמוכה  בתקופה  השירות"  "סקר  לגבי איכות השירות ביחידה, נבחנים ממצאי הסקר לאורך זמן לאיתור מגמות, וגי  ת

ונערכת השוואה ליחידות אחרות.  מ
תכני הסדנה:  דק ג . מ

מיקוד בנושאים שביכולתנו לשנות: המסר העובר כחוט השני לאורך הסדנה,  ת  )1

עליהם, יש השפעה  השירות,  נותני  לנו,  שיש  בגורמים  להתמקד  שעלינו  הוא  כגון הגישה השירותית לאזרח (אדיבות, סבלנות, איפוק, אכפתיות, נכונות ור לעזור וכיו"ב), מקצועיות הטיפול (ידע, הכרת החוקים והנהלים, מתן מענה  "ת ל
ענייני), כמו גם מתן הסבר ברור ועדכון האזרח במצב הטיפול בעניינו. זאת יט עם  בו המפגש  על  להשפיע  יכולים  כשוטרים  שאנו  בעוד  כי  העובדה,  לנוכח  ה

מקבל השירות, הרי שאין ביכולתנו לשפר את מצב כוח האדם או להשלים ש את האמצעים החסרים. ורי

 ת

בסדנה,  השירות:  נותני  השוטרים  ידי  על  ביחידה  השירות  איכות  הערכת   )2 ש
אחד מ בכל  ביחידתם,  השירות  לאיכות  ציון  לתת  המשתתפים  מתבקשים  הציונים ינע להם  מוצגים  מכן,  לאחר  השירות.  בסקר  הנמדדים  מהפרמטרים  ק

שהתקבלו בסקר ביחידתם בתקופה הסמוכה להתערבות ובתקופות קודמות, ה  
ההערכות מ בין  פערים  שישנם  ככל  אחרות.  יחידות  של  לציונים  ובהשוואה  ש

שנתנו השוטרים לאיכות השירות ביחידתם לבין ההערכות שנתנו האזרחים, ט ר
נעשה ניסיון להבין את מקורות הפער, תוך מיקוד  בנקודות החולשה שהעלו  ת י

מקבלי השירות בסקר.  ש ר
מנת א על  לאזרח:  שוטר  בין  איכותיים  ולא  איכותיים  שירות  מפגשי  ניתוח   )3 דוגמאות ל ל של  רחב  במגוון  שימוש  נעשה  ולקחים,  תובנות  מהסדנה  להפיק  ממפגשי שירות מוצלחים ולא מוצלחים. הדוגמאות לקוחות ממס' מקורות: ביצ רו

מבוצעת  בה  מהיחידה  שירות  שקיבלו  אזרחים  של  מקרה  o תיאורי 
ההתערבות והשיבו על "סקר השירות". 

o תרגילי "לקוח סמוי" שבוצעו ביחידת ההתערבות, הוסרטו ונערכו.2

לבין  בסדנה  המשתתפים  השוטרים  בין  שהתקיימו  מאתגרים  o מפגשים 
אזרחים. 

o סרטון "ויראלי" המתאר התנהגות של שוטר בסיטואציה מורכבת, הנידון 
ומנותח על ידי משתתפי הסדנה. 
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היחידות  שוטרי  שמעניקים  השירות  רמת  נבחנת  בהם  אמיתים,  שוטר-אזרח  מפגשי  המדמים  שירות,  תרגילי   2

השונות. 
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הניתוח המשותף של תיאורי המקרה השונים, פעם אחת מנקודות מבטו של 

נכת שוטר המתבונן מבחוץ, ופעם שנייה, מנקודת מבטו של אזרח מקבל שירות, 

י
גיבוש  ת ידי  על  בין היתר  איכותי,  תורם להפנמת העקרונות של מתן שירות 

"
מ רשימת כללי "עשה" ו"אל תעשה". 

נ
יה תפקידים:  סימולציות/משחק  באמצעות  איכותי  שירות  במתן  אימון  ) 4

וג
ת הקודם.  בשלב  שנידונו  המקרה  תיאורי  פי  על  סימולציות  מתקיימות 

 
מ הסימולציות, המדמות מצבי אמת, מסייעות בהתמודדות עתידית טובה יותר 

דק עם מפגשי שירות מורכבים. 

מ
מודל לשיפור השירות – המשכיות ושינוי: במסגרת הסדנה, נעשה שימוש  ת  )5

יש במודל "Stop-Start-Continue", הנועד לאתר ביחידה התנהגויות שירותיות 

ור
ת משלושה סוגים:

ל "  .(Stop) (א) התנהגויות לא רצויות, ואשר יש להפסיק לבצען

בויט .(Start) (ב) התנהגויות שאינן מתקיימות ביחידה, אך חשוב להתחיל לבצען

 
ה  .(Continue) (ג) התנהגויות לשימור, שיש להמשיך לקיימן

וריש איכות  לשיפור  להוביל  ניתן  אלה,  התנהגויות  של  ברור  זיהוי  באמצעות 

השירות וחוויית הלקוח.  ת

ש
מ עבודה בקבוצות, במהלכה מעלים  ומטרתו, מתבצעת  לאחר הצגת המודל 

ינע המשתתפים התנהגויות שירותיות מכל סוג, הרווחות או חסרות ביחידתם. 

ק
בתום החשיבה הקבוצתית, נערך דיון ומתקבלת החלטה באשר להתנהגויות  ה

מ
ש שיש להתחיל בהן, להפסיקן או להמשיכן. 

רט
י ת

רש
ל לא

רוביצ
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תרשים מס' 1.  תיאור תהליך השינוי במסגרת תכנית "מנהיגות מקדמת שירות". 

מימוש התכנית 
הכנת המפקדים  העברת הממצאים 

באמצעות סדנת  ניתוח עיתי של 
לקיום תכנית  לעיונם של מפקדי 

שירות – יום  ממצאי סקר 
"מנהיגות מקדמת  יחידות השטח ושל 

התערבות בכל יחידה/ השירות
שירות" ביחידתם   מערך השירות  

מוקד 100 מחוזי    

מתן ציון עצמי  o הצגת ממצאי הסקר  הפצת ממצאי  o ניתוח נתוני   o  o
לאיכות השירות  לכל מפקד מחוז  "סקר השירות"  "סקר השירות" 

ביחידה, על ידי ולכל מפקד תחנה,  לכל הגורמים  ברמה ארצית, 
השוטרים נותני ולקציניהם, באופן  הרלוונטיים. מחוזית 

השירות.פרטני. למידת  ותחנתית.
הצגת התכנית- 

 o
 o

עיון השוטרים  o הממצאים, כל  חשיבותה, מטרותיה 
בממצאי "סקר  ותכניה. אחד ביחידתו.

השירות" 
o תיאום ציפיות ביחס 

העדכניים  לתכנית, בין היחידה 
ביחידה,  לשיפור השירות 
ללמידה  לבין המפקדים. 
ולאיתור  o יצירת מודל מצוינות 

הפערים.  בשירות.

o ניתוח מפגשי  o גיבוש תמונת מצב 
שירות  יחידתית בתחום 

מוצלחים ולא  השירות על פי 

מוצלחים בין  ממצאי הסקר.

שוטר לאזרח. o העלאת דילמות 
o אימון במתן ומצבים שירותיים 

שירות איכותי מורכבים ומאתגרים. 
באמצעות  o אימון בהתמודדות 

סימולציות פיקודית עם 
הלקוחות שוטרים (נותני 

השירות) במצבים 
ממקרי אמת.

המאתגרים שנידונו. 

מימוש התכנית עד כה
נותחו  השנה  של  הראשון  לשליש  השירות  סקר  ממצאי   ,2018 יולי  חודש  במהלך 
והועברו לידיעת המערך לשיפור השירות, מפקדי המחוזות ומפקדי התחנות. זאת על 
מנת לאפשר לכל גורמים הרלוונטיים להכיר ולעבד את ממצאי הסקר ביחידתם טרם 

ההתערבות. 

במקביל, התקיים דיון משותף של כלל קציני ושוטרי מערך השירות, לגיבוש מתווה 
מוסכם ומוסדר לתכנית "מנהיגות מקדמת שירות". 

בהמשך, הוצגו בפני סגלי הפיקוד הבכירים של כל אחד ממחוזות המשטרה ממצאי 
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"סקר השירות" בגזרתם ותכנית "מנהיגות מקדמת שירות". 

ינכת לאחר שכלל הגורמים הרלוונטיים הכירו את התכנית והביעו את תמיכתם בה, החלה 

היחידה לשיפור השירות, בסיוע קציני השירות במערך הפרוס בשטח, במימוש התכנית  ת

"
נמ בכלל מחוזות המשטרה. 

גיה אחריהם  ובסמוך  למפקדים,  הכנה  ימי  בקיום   2018 אוגוסט  בחודש  החלה  התכנית 

ו
ביחידות  ת או  (החוקרים)  לאזרח  במרכזי השירות  לשוטרי התחנות  סדנאות  בביצוע   -

מ
ק הסיור. הבחירה במגזר השירות בו תתבצע ההתערבות - חקירות או סיור- נגזרה מציוני 

ד
מ הסקר, באופן שבו נבחר המגזר שקיבל את ציון שביעות הרצון הנמוך מבין השניים.   

במהלך  ת נובמבר.  חודש  עד  להימשך  צפויה  המשטרה  תחנות  בכל  התכנית  הטמעת 

ריש חודש זה, ינותחו שוב ממצאי סקר השירות לשליש השני של השנה. עם סיום ניתוח 

ו
ת נתוני הסקר, הממצאים יועברו שוב לגורמי השטח, ללמידה ולבחינת מגמת השינוי. 

ל " החל מחודש דצמבר 2018, תתמקד תכנית "מנהיגות מקדמת שירות" בשיפור השירות 

בויט במוקדי 100 על בסיס ממצאי הסקר. 

 
ה התכנית מתוכננת להתבצע באופן מחזורי פעמיים בכל שנה, בסמוך לקבלת ממצאי 

ריש במוקדי  השנייה  ובתקופה  המשטרה  בתחנות  הראשונה  בתקופה   - השירות  סקר 

ו
החירום המחוזיים (100).   ת

ש
מ

ינע
ק סיכום

 ה
מ בימים אלה, היחידה לשיפור השירות מצויה בעיצומה של תכנית "מנהיגות מקדמת 

ש
ט שירות" בתחנות המשטרה. המשובים המתקבלים מהמפקדים ומהשוטרים בסיום יום 

ר
ת הסדנה, משמשים את היחידה לטיוב התכנית לאורך הדרך. 

י 
ש השירות,  לשיפור  המערך  לכל  משותף  מפגש  חודש  מדי  מקיימת  היחידה  בנוסף, 

ר
א להעלאת תובנות ונקודות לשימור ולשיפור בתכנית, ולביצוע ההתאמות הנדרשות.

ל ל אנו  מאמינים כי הטמעה של התכנית המתוארת באופן שוטף, בהובלת המפקדים, ועל 

ביצ והתנהגויות  תוביל להפנמת עקרונות  יחידה,  כל  בסיס תמונת המצב השירותית של 

רו המשטרה  בידי  תסייע  מכך,  יוצא  וכפועל  השוטרים,  בקרב  השירות  בתחום  רצויות 
להעניק שירות טוב ואיכותי יותר לציבור. 
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משטרת ישראל: אכיפת חוק, שרות לציבור  מ
ש

וביטחון פנים - סקירת ספרותט ר
1ת ד"ר עמיקם הרפזי 

רש
מבואא  :ל

התעניינות א יחסית:  צעיר  הוא  הדמוקרטית  בחברה  המשטרה  תפקידי  על  המחקר  יכ
באחד פ העשרים.  המאה  של  השישים  בשנות  החלה  מדעי  מחקר  כתחום  בשיטור 

החיבורים הראשונים שעסקו  בתפקידי משטרה הציע וילסון (Wilson) לראות שלושה  ת ומתן וח הפשיעה  על  פיקוח  הציבורי,  הסדר  שמירת  תפקידים:  של  עיקריים  תחומים  שירותים שאינם "שיטוריים" מטבעם. תפקידי משטרה בתחום ביטחון הפנים ומניעת  ,ק טרור לא נכללו במסגרת זו. גם משטרת ישראל ראתה עצמה כגוף השומר על הסדר ורש

הציבורי ואוכף חוק, שאינו עוסק בביטחון הפנים, עד שנת 1974, עת החליטה ממשלת  ת ל
ישראל להטיל עליה את האחריות לביטחון הפנים. יצ תוספת תפקידים זו מעוררת מספר רב של שאלות ותהיות באשר לנכונות ההחלטה  רוב אינן יבו כי  נדמה  שלעיתים  משימות  שתי  עם  להתמודד  משטרה  של  יכולתה  ולמידת 

ט

יכולות לדור בכפיפה אחת. האם העיסוק בביטחון הפנים מסיט את המשטרה מתפקידיה הקלאסיים? האם יכול  ןוח שוטר להכיל בה בעת שתי מיומנויות, של לוחם ושל משרת ציבור? האם עלולה להיות ינפ  ם
אלה - שאלות  לציבור?  השירות  חשבון  על  בטרור  מאבק  לטובת  משאבים  של  הטיה   

ואחרות נמצאות בליבת הדיון על תפקידיה של משטרה.ס בביצוע תפקידי ריק זו להציג את הצדדים השונים של תפקידי המשטרה  מטרת סקירה   ת
ביטחון פנים ומאבק בטרור, כפי שמשתקפים בספרות.ס

ורפ
ת

ההיבט המשפטי של תפקידי משטרה בישראל   
תפקידים  תפקידיה.  את  לבצע  אותה  המסמיך  חוק  מכוח  פועלת  ישראל  משטרת 
אלה מוגדרים בסעיף 3 לפקודת המשטרה, ובכך, לכאורה מתמלא התנאי של עיקרון 
בחוק  חרותות  להיות  חייבות  מנהלית  רשות  של  סמכויותיה  לפיו  במנהל,  החוקיות 
(זמיר, 1996). כאשר דנים בשאלת סמכותה של המשטרה לעסוק במניעת עבריינות 
הניסוח אינו מותיר ספק: "משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת 
עבריינים ובתביעתם לדין..", אך מה באשר לתפקידי המשטרה בביטחון הפנים ומניעת 
פשעים  הם  טרור  שמעשי  באמירה  העניין  את  לפטור  אפשר  לכאורה  טרור?  מעשי 
זאת, עבירות טרור מכוונות  ומכאן שסמכותה של המשטרה לטפל בהם ברורה. עם 
לטעת פחד בלב האזרחים ולחתור תחת יסודות המדינה וייחודיותן של עבירות אלה 
ודווקני את המאבק בטרור כאחד מתפקידי המשטרה,  מצדיקה להגדיר באופן ברור 

46

ובמכון  חיפה  באוניברסיטת  לקרימינולוגיה  מרצה  חיפה,  אוניברסיטת  מטעם  ד"ר  תואר  בעל  בדימוס,  ניצב  תת   1

לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית.
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המשטרה  את  מסמיך  זה  סעיף  .האם   3 המשטרה  לפקודת  בסעיף  ביטוי  לידי  הבא 
לטפל בעבירות ביטחון הפנים? 

 411 ממשלה  החלטת  מכוח  הפנים  לביטחון  האחריות  המשטרה  על  הוטלה  כאשר 
באפריל 1974, נעשה הדבר ללא צורך בתיקון פקודת המשטרה מפני שסעיף 3 כולל 
זו  תפקיד  הגדרת  והרכוש".  הנפש  "...וביטחון  את  המשטרה  מתפקידי  כאחד  בתוכו 
טווח  ומה  כוללת, מה מסגרת פעולותיה בתחום  היא  ברור מה  ולא  היא רחבה מאד 
סמכויותיה של המשטרה. עמימות מסוג זה בספר החוקים אינה רצויה מפני שהמחוקק 
נמנע מלנסח חוקים המשתמעים לכמה פנים. זהו מקרה קלאסי של חוק בעל "רקמה 

פתוחה" הניתן לפרשנות רחבה.  

אם כן, הדיון על תפקידיה של משטרת ישראל בתחום ביטחון הפנים מותנה במידה 
רבה בתפיסת האחריות של המשטרה עצמה, בפרשנותה את החוק וברצונה להגדיל 
ולהרחיב את סמכויותיה.  כלומר, בהכלת האחריות לתחום ביטחון פנים בתוך האחריות 
יהיו  מה  לפרש  האפשרות  את  המשטרה  בידי  המחוקק  נתן  והרכוש  הנפש  לביטחון 

התפקידים המדויקים תחת כותרת זו. 

מודל הטיפול המועדף בטרור - ההיבט התיאורטי 
להנהיג  ראוי  מי   - וחוקית  אתית  דילמה  המדינה  רשויות  בפני  מציב  בטרור  המאבק 
זו מושתת על שני  לדיון בשאלה  או הצבא? הבסיס התיאורטי  זה, המשטרה  מאבק 
 The war) (The criminal justice model) והמודל הצבאי  מודלים:  מודל אכיפת החוק 

.(model
להלן נציג את שני המודלים האלה ומאפייניהם:

מודל אכיפת החוק: במודל זה ההתייחסות למעשי טרור היא כאל מעשי פשע שיש להם 
מענה בספר החוקים של כל מדינה. גישה זו, המתמקדת באופי הפלילי של המעשה אך 
מתעלמת מטבעו הפוליטי או האידיאולוגי, הייתה מקובלת ברוב מדינות העולם המערבי 
ייחודיים  2001), בעקבותיו מדינות רבות חוקקו חוקים  עד אסון התאומים (ספטמבר 
ונורבגיה  2001, אוסטרליה  זאת בשנת  וארה"ב עשו  נגד מעשי טרור. לדוגמה, קנדה 
בשנת 2002 ושבדיה בשנת 2003. בעבירות הטרור שנוספו לקודקס הפלילי הושם דגש 
על המניע כמאפיין מרכזי בהגדרת העבירה, כמו גם חברות בארגונים המספקים לטרור 
הוגדרו עבירות חדשות המגבילות את חופש  זאת,  יחד עם  וגיוס חברים.  כסף, נשק 
הביטוי שנועד לעודד טרור, בעיקר בעקבות החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1624 
משנת 2005, הקוראת למדינות החברות לחוקק חוקים המונעים הסתה למעשי טרור. 
בבריטניה וספרד, למשל, נחקקו חוקים האוסרים גם האדרה של הטרור. מודל אכיפת 
החוק מסתמך על חוקים מורכבים שנועדו לגשר על הבדלי תרבות, מסורת ומינוח בין 
זה תלויות, במידה רבה,  הגופים העוסקים במניעת טרור. התועלות בשימוש במודל 
בדרך בה המערכת עושה בו שימוש ובעיקר כיצד נתפסת ההוגנות שבמאבק בטרור 

על ידי אחרים.

אף  על  מלחמתי.  אקט  כאל  לטרור  להתייחס  יש  כי  מניח  זה  מודל  הצבאי:  המודל 



שהמאבק בטרור משמעו שימוש בכוח מקסימלי, אין פרוש הדבר שמאבק זה נעשה 

בחלל משפטי ריק. אמנת ג'נבה משנת 1949 מכירה בצורך להרוג או לעצור ללא משפט מ ש

2 את ט ונטשו  מרגע שהפסיקו  אך  פועלים,  אלה  עוד  כל  טרוריסטים בתקופת מלחמה  ר
הלחימה, יש לתת להם את מלוא זכויותיהם. הסיכון בשימוש במודל זה הוא בתוצאות  ת י

הבלתי צפויות של הידרדרות האלימות, ערעור הלגיטימיות של הממשלה העושה בו ש ר
שימוש ופגיעה בערכים דמוקרטיים.א  :ל

המבחינים  יחסית,  חדשים  מושגים  לשני  התייחסות  מחייב  משטרה  בתפקידי  הדיון  היה יכא הפנים.  בביטחון  החדשים  תפקידיה  ובין  משטרה  של  הקלאסיים  תפקידיה  בין  פ
זה ברודר (Brodeur, 1983) שטבע את המושגים "שיטור גבוה" ו"שיטור נמוך" (High ת  

Policing, Low Policing) המספקים את ההבחנה הדרושה בין שני סוגי תפקידים אלה.וח טרור. ורש המושג "שיטור גבוה" משמש לתיאור התמקדות המשטרה במקרו פשיעה המהווה  ,ק וכמובן  חוקית  בלתי  הגירה  סמים,  הברחת  כמו  בכללותה,  החברה  על  איום 

מעקבים  ת מודיעין,  איסוף  של  טקטיקות  באמצעות  מושגת  המניעה  הגבוה  בשיטור  ל
והטרדות למיניהן, דוגמת עיכוב לתשאול. שיטור זה אינו מצטיין בשקיפות, אינו מוסר יצ דין וחשבון לציבור ואינו מכבד זכויות אדם. למעשה, הוא משנה את הגישה המשטרתית וב משירות לציבור לפיקוח עליו.  בו ר י

"השיטור הנמוך" מבוסס על עקרונות השיטור של רוברט פיל שפותחו על יסוד חוק 3ט את  ןוח שינה  זה  חוק   .1829 בשנת  הבריטי  בפרלמנט  שהתקבל  המטרופולין  משטרת  את ינפ המשרת  גוף  במשטרה  שראה  בכך  השיטור  של  מהותו  על  הקלאסית  החשיבה 

הציבור. ביטוי לכך ניתן לראות באחד העקרונות המיוחסים לשיטור הפיליאני: "לחפש  ם - 
הפגנת ס ידי  על  אלא  הקהל  בדעת  מניפולציה  ידי  על  לא  הציבור,  טובת  את  ולשמר  דבקות בשירות החוק, עצמאות...על ידי מתן שירות לפרט וחברות עם כל חברי הציבור יק ר

על  ת ולהגן  ללא קשר לעושרם או מעמדם...ומוכנות להקרבה אישית על מנת לשמור  ס
החיים" (Lentz et al., 2007). ככל שעקרונות השיטור האנגלי הניחו את הבסיס לשיטור פ הקהילתי הרואה בציבור שותף, יש לשים לב כי באותה נשימה מוזכר בין עקרונות אלה ור ת

גם כי על המשטרה להיות יעילה ומאורגנת על פי המודל הצבאי.

בעולם  השיטור  בחוקרי  מהבולטים   ,(Bayley & Weisburd, 2009) וויסבורד  ביילי 
במאמר  פנים.  ביטחון  בתפקידי  תעסוק  שמשטרה  רצוי  זה  אין  כי  לדוגמה,  סבורים 
2001 בניו יורק על  עמדה שלהם נשאלו שתי שאלות על השפעת התקפת ספטמבר 
ארגוני המשטרה בעולם: האם בעקבותיה החליף השיטור הגבוה את השיטור הנמוך 
וכן, מהי הדרך הנכונה למשטרה לשלב תפקידים קלאסיים וטיפול בטרור. המחברים 
מונים עשרה תפקידי משטרה חדשים הקשורים לטיפול בטרור: איסוף מודיעין בתחום 
ניתוח סיכונים, מיגון, הנעת הקהילה למניעת אירועי טרור, הגנה על  הטרור, סיכול, 
VIP ומתקנים רגישים, סיוע חירום בעת אירוע טרור, שמירת הסדר בעת אירוע טרור, 

מיתון נזקי טרור וחקירת אירועי טרור. 

גבוה  שיטור  של  טקטיקות  משטרה  ארגוני  יאמצו  המחברים,  אומרים  מידה,  באיזו 
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2  לא לחינם מכנה המשטר הסורי את המורדים בו "טרוריסטים".

3  במשטרת ישראל מעדיפים את השימוש בביטוי שיטור קלאסי על פני שיטור נמוך.

Dummy Text



כתגובה לטרור? למרות שהשפעתו של הטרור שונה ממדינה למדינה, קיימים ששה 

מ
ש גורמים המשפיעים על שינויים בארגוני משטרה לכיוון של אימוץ שיטור גבוה: האחד, 

רט ככל שירבו מעשי   - ומספר המטרות הרגישות לפגיעה  אירועי הטרור  תדירותם של 

י ת הטרור וככל שיש למשטרה יותר מטרות הרגישות לפיגועי טרור, כך היא תנקוט יותר 

רש אמצעי שיטור גבוה. השני, המבנה הארגוני וכפיפותו לממשלה מרכזית - ככל שארגוני 

לא משטרה נשלטים יותר על ידי ממשלה מרכזית כך יהיה קל יותר למשטרה לקבל על 

: 
א עצמה את הטיפול בטרור. השלישי, גודלו של הארגון המשטרתי - ככל שהארגון גדול 

יכ יותר כך קל לו יותר להקים יחידות המתמחות במאבק בטרור. הרביעי, משך הזמן בו 

פ
יותר כך תהיה המשטרה מיומנת  ת נתונה המדינה תחת איומי טרור - ככל שהזמן רב 

וח קיימות  בהן  במדינות   - לחריגים  סובלנות  החמישי,  טרור.  באירועי  בטיפול  יותר 

יותר למשטרה לנקוט בטקטיקות של שיטור 4 ,ק תנועות דיסידנטיות קיימת נטייה רבה 

ורש או  תרבותי  אידיאולוגי,  רקע  על  להיות  יכולה  המקובלות  מהעמדות  החריגה  גבוה. 

לנקוט  ת שמוצדק  העם  כאויבי  להיחשב  יכולים  הדיסידנטים  כאלה,  במקרים  פוליטי. 

ל
יצ נגדם בטקטיקות של שיטור גבוה. במדינות כמו בריטניה וישראל זוכות טקטיקות מעין 

וב אלה, לעתים, לביקורת ציבורית על פגיעה בזכויות אדם. שישי ואחרון, במדינות בעלות 

בו ר לאמץ  ארגוני משטרה מקומיים  מרכזית המחייבת  לראות חקיקה  ניתן  פדרלי  מבנה 

י
ט המופנים  ממשלתיים  תקציבים  לראות  ניתן  וכן  גבוה  שיטור  של  בטקטיקות  ולפעול 

לארגוני משטרה מקומיים במטרה לעודד אותם לאמץ טקטיקות אלה.  ןוח

ינפ האם לנקיטת שיטות של שיטור גבוה יש הצדקה מעשית, היינו, האם הפגיעה הבלתי 

נמנעת בזכויות אדם מביאה עמה תוצאות והאם היא אפקטיבית במניעת מעשי טרור?  ם

- 
ס נימוקים  של  שורה  מעלים   (Perliger, Hasisi & Pedhazur. 2009) ועמיתיו  פרליגר 

יק המצדיקים את הטלת האחריות למניעה וטיפול באירועי טרור על המשטרה. בנתחם 

ר
במשבר).  ת וטיפול  מתאבדים  ערובה,  (בני  טרור  באירועי  טיפול  תרחישי  של  שורה 

ס
פ האחריות  להטלת  שיש  המובהק  היתרון  על  המחברים  מצביעים  בישראל,  בעיקר 

ור לביטחון הפנים על המשטרה ולטובת מודל אכיפת החוק. לדעתם, מודל אכיפת החוק 

ת בקרב  מודיעין  לאסוף  המשטרה  של  ביכולתה  שיש  מפני  אפקטיבי  יותר  הרבה  הוא 
(מקורות  יומינט  מסוג  במודיעין  הוא  יתרונה  ועיקר  משרתת  היא  אותה  האוכלוסייה 
אנושיים). סיבה נוספת, לדעת המחברים, היא מיומנותן הגבוהה של יחידות המשטרה, 
כדוגמת הימ"מ, על פני יחידות צבאיות, טובות ככל שתהיינה, מפני שהן הרבה יותר 
מנוסות. בנוסף, המשטרה יכולה למנוע אירועי טרור בשלבים המוקדמים ביותר של 
התהוותם עקב זמינותה ופריסתה הארצית. לבסוף, המשטרה, מכוח היותה גוף אזרחי 
להחזיר את  יכולה  ורשויות מקומיות,  נוספים  חירום  גופי  עם  באינטראקציה  הנמצא 

הסדר על כנו במהירות הרבה ביותר לאחר אירוע טרור.
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4  תנועות הקוראות תיגר ומתנגדות לשלטון, אך פועלות בדרכים לגיטימיות ואינן מחוץ לחוק.

Dummy Text



תפקידי אכיפת חוק ומתן שירותים לציבור לעומת תפקידי  מ
ביטחוןש רט

מקובל לחשוב כי התקפת הטרור על מגדלי התאומים בספטמבר 2001 הייתה האירוע  ת י
והפיכת ש הצבאי  למודל  קירובה  בעולם,  המשטרה  תפקידי  על  החשיבה  את  ששינה  ר

העיסוק במניעת טרור לחלק בלתי נפרד מתפקידיה. היה זה קרסקה (Kraska, 2007) א שטען כי תפקידים מעין צבאיים אומצו על משטרות ארצות הברית הרבה קודם לכן,  :ל כבר בשנות ה-80 של המאה הקודמת, עת הוכרזה שם המלחמה על הסמים. מערכת יכא

פ

כדוגמת  צבאיות,  כמו  יחידות  על  ויותר  יותר  התבססה  האמריקנית  החוק  אכיפת   ת
ה-SWAT למאבק בסמים, פשיעה וטרור. על פי קרסקה, ניתן להבחין במספר סימנים ח ו

מתקדמת,  ,ק בטכנולוגיה  שימוש  קטלני,  וציוד  בנשק  שימוש  המשטרה:  של  זו  לנטייה 

שינוי תרבותי בשפה ובמינוחים מקצועיים, שינוי באמונות ובערכים, שינויים ארגוניים ש ור
צבאיים ת כמו  שליטה  במרכזי  שימוש  עילית,  יחידות  הקמת  כמו  מהצבא  הלקוחים  לחשוב ל  משטרה  ארגוני  החלו  באירופה  גם  סיכון.  עתירי  במצבים  במודיעין  ושימוש  ולהתארגן נגד פעילות טרור קודם לאירועי ספטמבר 2001. כך, כבר בשנת 1998 הוקם וביצ

על ידי האיחוד האירופי ארגון יורופול (Europol) שמקום מושבו בהאג, הולנד. היורופול ו ר רואה לעצמו כמשימה לתמוך במדינות החברות באיחוד במניעה ובמאבק בכל צורות יב ט

5 הפך וח בו  ומאבק  טרור  במניעת  העיסוק  כן,  אם  והטרור.  הבינלאומי המאורגן  הפשע   ן
בשני העשורים האחרונים חלק בלתי נפרד מתפקידי ארגוני משטרה בעולם.פ ינ

עובדה היא שלא נערכו מחקרים בעלי מערך מחקר קפדני הבוחן את אפקטיביות שיטות ם  
השיטור הגבוה במניעת טרור, על כל פנים לא עד שנת 2006, עת פורסם מאמרם של  - ס

Lum, Kennedy, & y). מתוך 20,000 פרסומים על מחקרי ק מ Sherleי יתיה (2006 , לם וע

ר

טרור נמצאו רק שבעה מחקרי הערכה בעלי תוקף בינוני על אפקטיביות אסטרטגיות    ת
נגד טרור. יתר על כן, מכלל המחקרים שנבדקו, חלק מההתערבויות למניעת טרור לא ס רק שלא הועילו, אלא הזיקו.ורפ

ת

הטרור והשפעתו על יחסי המשטרה והציבור
של  השפעתו  שאלת  את  בחנו   (Hasisi, Alpert & Flynn, 2009) ועמיתיו  חסיסי 
הטרור "החדש" על היחסים בין הציבור והמשטרה, ובעיקר על עיצוב ציפיות הציבור 
מהמשטרה בהקשר של טרור, בארצות הברית ובישראל. לטענתם, התרחבות אירועי 
הטרור העמיסה על המשטרה מטלות ואחריות רבה  שלא תמיד התלווה אליה גידול 
ובניית  הציבור  עם  קשריה  פיתוח  חשבון  על  בא  הדבר  מכך  וכתוצאה  במשאבים 
לגיטימיות, בשעה שדווקא מצב זה מחייב את המשטרה להגביר את שיתוף הפעולה 

שלה עם הציבור.

בהכרח,  לא  השיטור?  את  מחדש  "להמציא"  מחייבות  בטרור  המאבק  מטלות  האם 
בעיות,  פתרון  כמו  בשיטור  מקובלות  עבודה  שיטות  ליישם  ניתן  המחברים.  טוענים 
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יחידות  על  והסתמכות  לציבורי  הפרטי  המגזר  בין  פעולה  שיתופי  במודיעין,  שיתוף 

מ
ש ייעודיות. אחת הסוגיות ה'חמות' הנחקרות כיום בתחום יחסי משטרה - קהילה היא 

ט 6

ר שאלת דרך הטיפול של השוטרים בציבור המבקש את סיועה.

י ת מי   ,(Tyler, 2012) טיילר  ידי  על  (Procedural Justice) שנטבע  הוגנות הליכים  המושג 

רש שנחשב לפורץ דרך בהבנת יחסי הציבור עם המשטרה, משמש אותו וחוקרים נוספים 

:לא ניתן לפעול בגישת ההליכים ההוגנים גם למאבק בטרור, בייחוד  בניסיון להבין כיצד 

 
א בקרב  הקיים  החשש  לטרוריסטים.  תמיכה  לספק  היכולות  בקהילות  מדובר  כאשר 

יכ
פ לחבל  עלולה  טרור  למנוע  שנועדו  גבוה  שיטור  אמצעי  נקיטת  כי  הוא  רבים  חוקרים 

ביחסי המשטרה עם הציבור אותו היא משרתת ולסכל את יישומה של גישת שיטור  ת

וח
ק מתקדמת - השיטור הקהילתי. 

, 
ש מחקר שנעשה באוסטרליה (Dunn et al., 2016) עושה שימוש דווקא בשיטור קהילתי 

ור  NSW כאסטרטגיה שנועדה למנוע טרור בקרב קהילות מהגרים מוסלמיות. משטרת 

ל ת יחידה מיוחדת שנועדה לאתר סימנים להקצנה, בעיקר  (New South Wales) הקימה 

ביצ בקרב צעירים, ונקטה יוזמות לטיפול בהקצנה באמצעות מפגשים ושיתופי פעולה עם 

חברי  רו בקרב  שהועבר  סקר  באוסטרליה.  ווילס  דרום  של  המוסלמית  בקהילה  חברים 

יבו הקהילה העלה שיוזמות השיטור הקהילתי נתפסו כמוצלחות כל עוד היו גלויות ושיתפו 

ט
ח את התושבים. 

 ןו
פ ועוד מאוסטרליה, מאחר ושיטור טרור נוקט בשיטות של שיטור גבוה, שמעצם טבעו 

ינ
ם

 Procedural) מפקח על הציבור ולא משרת אותו, נשאלת השאלה אם הוגנות הליכים

 
שהסיכוי  - בקהילות  דווקא  המשטרה  עם  פעולה  לשיתופי  לתרום  יכולה   (Justice

ס
ק צ'רני  ידי  על  באוסטרליה  נבדקה  זו  ביותר. שאלה  הגבוה  הוא  בקרבן  טרור  לצמיחת 

רי דוברות  מהגרים  קהילות  יש  בהן  ערים  במספר   (Cherney & Murphy, 2013) ומרפי 

 ת
ס אלה  קהילות  חברי  כלפי  הליכים  הוגנות  של  גישה  אם  לברר  נועד  המחקר  ערבית.  

רפ טרור.  מעשי  מניעת  של  בשאלות  המשטרה  עם  שלהן  הפעולה  שיתוף  את  תגביר 

ו
ת הממצא העיקרי הראה כי תפישות אודות לגיטימיות החוק (הכוונה לחוקי חירום כמו 

מעצרים מנהליים, הטלת עוצר, הכרזה על התאגדויות לא מותרות ואיסוף מידע אישי 
תוך פגיעה בפרטיות) והזדהות עם ערכי החברה האוסטרלית היו המנבאים החשובים 
למנוע  ככל שחוקים שנועדו  למניעת טרור.  ביותר לשיתוף פעולה של קהילות אלה 
טרור יתקבלו כלגיטימיים וככל שחברת המהגרים דוברי הערבית תרצה להזדהות עם 

החברה הקולטת, הנכונות לשיתוף פעולה במניעת טרור תגבר. 

האם ניתן להסיק מכך לקח לישראל? החברה הערבית בישראל אינה חברה מהגרת 
הממתנים  חברתיים  לתהליכים  רבה  חשיבות  ויש  שוות-זכויות  אזרחית  חברה  אלא 
עוברים  ישראל  ערביי  כי  עשורים  מספר  מזה  טוען   (2013) סמוחה  בקרבם.  הקצנה 
תהליכי ישראליזציה המאזנים את תהליכי הפלסטיניזציה והאסלאמיזציה ומפחיתים 
אותם. הערבי הישראלי חווה תהליך הקושר אותו לישראל ומקרב אותו ליהודים בשפה, 
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.(Zamir and Amikam Harpaz, 2014, 2018
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בתרבות, באורח החיים ובדרכי המאבק. 

מ

עד כאן נסקרו היבטים כלליים של משמעות הטלת האחריות על מניעת טרור ומאבק בו  ש
 על ארגוני משטרה בכלל. מכאן ואילך נבחן משמעויות אלה בהקשר של משטרת ישראל. רט

למשטרת ישראל היה ניסיון רב בטיפול באירועי טרור כבר משנת 1974, עת הוטלה  ת י
כזה ש הוא  אלה  באירועים  לטיפול  שפיתחה  והמודל  הפנים  לביטחון  האחריות  עליה  ר

מתארים א  (Weisburd, Jonathan & Perry, 2009) ועמיתיו  וויסבורד  בעולם.  שנלמד   :ל

זה  מודל  ביותר.  לאפקטיבי  הנחשב  בטרור,  לטיפול  הישראלי  המודל  את  במאמרם  פיתוח יכא מודיעין,  איסוף  הכוללת  מוקדמת  מניעה  האחד,  שלבים:  שלושה  בעל  הוא  פ
יכולות מבצעיות ועקירת תשתית טרור. פעולותיה של המשטרה בשלב זה נחשבות ת  

המשטרה וח יכולת  מתחיל.  טרור  אירוע  כאשר  המשטרה  תגובת  השני,  גבוה.  כשיטור  לעצירת  ,ק להתגלגל.  מתחיל  הוא  כאשר  הראשונים,  ברגעים  הטרור  אירוע  את  ליירט 

התקפת הטרור שני מרכיבים: האחד, האטת האירוע (בעיקר על ידי חסימות) ותפיסת רש ו
המחבלים בשלב שלפני ההתקפה. השני, חינוך האוכלוסייה להתנהגות מונעת על ידי  ת ל

שיפור המוכנות שלה וכן הנחיית גופים מאובטחים ווידוא מוכנותם של אנשי ביטחון צ באזורים הומי- קהל, גם תוך שימוש בחוק כמו חוק רישוי עסקים. השלב השלישי כולל ובי זירת האירוע, לטפל ו ר את הפעולות הנעשות בזמן ולאחר האירוע ומטרתו לבודד את  יב
בנפגעים ולפנותם, לאתר מחבלים ומטענים נוספים ולהחזיר בסופו של דבר את המצב ט

לקדמותו בתוך פרק זמן של עד 4 שעות, על מנת לצמצם את ההשפעה הפסיכולוגית ןוח  
השלילית שיש לאירועים מסוג זה. המחברים מציינים כי עדיין אין מספיק ידע להעריך פ ינ

ולמדוד את אפקטיביות האמצעים הננקטים למניעת מעשי טרור, השפעתם על תפקידי ם  
הליבה האחרים של המשטרה והשלכותיהם על יחסי המשטרה והציבור. - ס

כיצד משטרת ישראל עצמה רואה את כפל התפקידים של המאבק בפשיעה ומניעת יק ר
טרור? האם היא רואה בביטחון הפנים חלק טבעי מתפקידיה הקלאסיים או כסטייה ת  

משמעותית מהם? כיצד היא תופסת את השפעת תפקידי ביטחון הפנים על תפקידיה ס במניעת פשיעה ושמירת הסדר הציבורי? האם המשטרה סבורה כי מעורבותה במניעת ורפ ת

טרור משפיעה על יחסיה עם הציבור ואם כן, כיצד? 

 Jonathan-Zamir & Aviv,) שאלות אלה נבחנו במחקר שנערך על ידי יונתן-זמיר ואביב
בו נבחנו הדוחות השנתיים של משטרת ישראל לאורך שלוש תקופות: בעת   ,(2016
הטלת האחריות לביטחון הפנים על המשטרה, באינתיפאדה הראשונה (דצמבר 1987) 
התקופות  שתי  של  השנתיים  בדוחות  עיון   .(2000 (ספטמבר  השנייה  ובאינתיפאדה 
הראשונות מעלה שעיסוקה של המשטרה בענייני ביטחון הפנים והשינויים הארגוניים 
וסדר ציבורי  המתחייבים מכך חייבו גם שינוי תפיסתי, ממשטרה העוסקת בפשיעה 
(להלן: סד"צ), לכזאת הממוקדת ביטחון פנים, דבר המראה כי גם בתקופות ביטחוניות 
מתוחות העיסוק בביטחון הפנים לא נתפס כתפקידה הטבעי. בדוחות שבאו בעקבות 
חשבון  על  בא  בטרור  שהעיסוק  לכך  חוזרים  ביטויים  נמצאו  השנייה  האינתיפאדה 
חוקרי אקדמיה  זה של  עם  בקנה אחד  תפקידי המשטרה הקלאסיים, ממצא העולה 
שלפני  מהתקופה  מהדוחות  המשתקפת  התמונה  זאת,  עם  בעולם.  מעשה  ואנשי 
האינתיפאדה השנייה ואחריה היא שתפקידי ביטחון הפנים נעשו חלק מובנה מתפקידי 
בתפקידי  הן  העוסקת  דו-תכליתית  משטרה  של  התפיסה  והתקבעה  המשטרה 
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משטרה קלאסיים והן בביטחון פנים (לציין כי הסיבה לשינוי בתפיסה אינה מפורטת 

מ
ש במחקרים). אחד הממצאים העולים מניתוח הדוחות הוא האמונה של בכירי המשטרה 

רט בכך שתוספת תפקידי ביטחון הפנים דווקא תורמת לשיפור יחסיה של המשטרה עם 

י ת הציבור באמצעות המשמר האזרחי והסימפטיה שהציבור מגלה כלפי מאמציה בסיכול 

רש ובמאבק בטרור (סקרים מתקופת האינתיפאדה השנייה מראים כי עמדות הציבור כלפי 

לא המשטרה הן החיוביות ביותר מאז ועד היום). 

: 
א עד כמה אמונה זו מתיישבת עם הממצאים האמפיריים, עד כמה העיסוק של משטרת 

יכ
פ  Perry &) ישראל בביטחון פנים בא על חשבון טיפול בבעיות פשיעה? פרי ויונתן-זמיר

Jonathan-Zamir, 2014) סקרו מחקרים שבחנו את הקשר בין יישום שיטור נגד טרור  ת

וח
ק וקשרי משטרה - קהילה. לטענתם, יש לכך מספר פנים והשפעת העיסוק בטרור היא 

מורכבת. בטווח הקצר, המשטרה מקבלת מהציבור תמיכה רבה, כנראה עקב תחושת  ,

ורש הלכידות הנוצרת בחברה נוכח פני איום חיצוני. בטווח הארוך, לעומת זאת, האזרחים 

ל ת כי הם מקבלים שירות לא מספק במונחים של פיקוח  ומאמינים  מבינים את המחיר 

יצ ערבים,  אזרחים  כלפי  בעיקר  עוינת,  יותר  היא  השוטרים  התנהגות  וכי  הפשיעה  על 

רוב והתוצאה - ירידה בתמיכת הציבור במשטרה. פן נוסף של השפעת העיסוק בביטחון 

יבו  הפנים על תפקידי המשטרה המסורתיים ובעיקר על הפשיעה נחקר על ידי וויסבורד 

ט ועמיתיו (Weisburd, Hasisi, Jonathan & Aviv, 2009) בישראל. החוקרים עשו שימוש 

בנתוני משטרת ישראל בתקופת האינתיפאדה השנייה (2000 - 2004) במטרה להבין  ןוח

ינפ איך השפיעו אירועי הטרור על ביצועי המשטרה. כמדד לביצועיה בחרו החוקרים את 

שיעור אחוזי הגילויים. הממצא העיקרי שלהם היה כי לאירועי האינתיפאדה השנייה  ם

- 
ס הייתה השפעה שונה על המגזר היהודי לעומת המגזר הערבי. שיעור גבוה של איומי 

יק שבמגזר  בעוד  היהודי,   במגזר  פשיעה  של  נמוכים  גילויים  לאחוזי  קשור  היה  טרור 

ר
הערבי האפקט היה הפוך - שיעור גבוה של איומי טרור היה קשור לאחוז גילויים גבוה.  ת

ס
פ מסקנתם העיקרית של החוקרים הייתה כי לאירועי טרור יש השפעה שלילית על ביצוע 

ור תפקידי המשטרה המסורתיים. הסברם לגבי שיעור הגילויים הגבוה במגזר הערבי הוא 

ת כי הדבר אינו מעיד בהכרח על שיפור ברמת השירות המשטרתי שם אלא קשור יותר 
להגברת הפיקוח והחשדנות כלפיו.

איזון בפעילות המשטרה - טרור, פשיעה וסדר ציבורי
בחודש יולי 2004 התקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 
במגוון  ואנשי אקדמיה, שעסק  בכירים  קציני משטרה  בו השתתפו  רב- שיח,   (2004
האיזון  בשאלת  עסק  רב-השיח  מנושאי  אחד  וחברה.  למשטרה  הקשורים  נושאים 

בפעילות המשטרה, בין תפקידיה המסורתיים ובין אחריותה לביטחון הפנים. 

סוגיה מרכזית בליבו של רב השיח הייתה נכונות ההחלטה להטיל את האחריות לביטחון 
יכולת המשטרה לטפל, בו- הפנים בתחומי הקו הירוק על המשטרה והשפעתה על 
זמנית, בעבריינות ופשיעה ובנושאי ביטחון פנים, וכן התועלת בדואליות של תפקידי 
המשטרה בביטחון הפנים והפשיעה. המצדדים ברעיון המשטרה המטפלת גם בבעיות 
הארצית  פריסתה  עקב  המשטרה  של  המידית  זמינותה  על  מצביעים  הפנים  ביטחון 
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ושיתוף הפעולה שלה עם ארגונים ומוסדות ציבוריים, המאפשרים לה גמישות בטיפול 

בטרור מ לטיפול  את האחריות  להעביר  ראוי  לא  אם  תהיות  עלו  מנגד,  טרור.  באירועי  ש
לגופים אחרים, כמו פיקוד העורף, מפני שתפקידיה המסורתיים של המשטרה ויכולתה ט ר

לספק שירות לציבור, נפגעים.  ת י
משתתפי רב-השיח מצביעים על העלייה בהערכת המשטרה בטיפולה באירועי ביטחון ש ר

פנים בתוך תחומי הקו הירוק, אך מנגד התחושה הציבורית היא שהמשטרה נטשה א  :ל

את תפקידי האכיפה שלה והאלימות והשחיתות הציבורית הם מקור לתחושת תסכול  וחוסר אונים הפוגעים בתדמיתה של המשטרה. ראויה לציון העובדה שדיון מיוחד נערך יכא פ
בהשתתפות שלושה ממפכ"לי המשטרה בעבר- חפץ, וילק ואהרונישקי - שהתייחסו ת  

גם לשאלת תפקידי המשטרה והאיזון ביניהם. מבין השלושה הביע וילק את ההתנגדות וח הרבה ביותר לשילוב תפקידי ביטחון הפנים עם התפקידים הקלאסיים, בהציגו עמדה  ,ק

שמדובר בתפקיד לא משטרתי המשנה כליל את המשטרה, תוך אילוצה לשנות את רש ו
סדרי העדיפויות שלה חדשות לבקרים. לעומתו, חפץ ואהרונישקי הביעו עמדה הרואה  ת ל

יתרונות ברורים בכך שמשטרה נלחמת בטרור וניתן לנצל את יכולתה להגיב במהירות צ כמנוף למשטרה טובה יותר מפני שהדבר מוסיף גמישות.ובי יבו ר
ט

שימוש בשיטות צבאיות לטיפול בהפגנותןוח  
מתן דגש לתפקידי ביטחון פנים והקמת יחידות מיוחדות דוגמת ימ"מ או חבלה, שנועדו ינפ לטפל באירועי טרור, השפיע כנראה גם על הקמתן של יחידות שיטור במתכונת צבאית  ם - 

(כיס"מ), שמעורבותן בטיפול באירועי סד"צ היא בעלת פרופיל גבוה. החשש שהובע ס על ידי חוקרים רבים הוא כי שיטות צבאיות לטיפול באירועי סד"צ עלול להביא לפגיעה ריק

שנוי  ת או  טעון  המסר  בהן  בהפגנות  מדובר  כאשר  במיוחד  במשטרה,  הציבור  באמון  ס
במחלוקת. הזכות להפגין אמנם אינה חרותה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו כזכות פ חוקתית, אולם היא עוגנה ככזו בשורה ארוכה של פסקי דין. כך, למשל, בפרשת לוי ור ת

קבע הנשיא ברק: "זכות ההפגנה והתהלוכה היא מזכויות היסוד של האדם בישראל [...] 
היא מוכרת, בצד חופש הביטוי או מכוחו, כשייכת לאותן חירויות המעצבות את אופיו 
נ' מפקד המחוז הדרומי)  לוי   153/83 בישראל כמשטר דמוקרטי".(בג"ץ  של המשטר 
אחרים  שיקולים  מול  אותה  לאזן  וניתן  מוחלטת  זכות  אינה  להפגין  שהזכות  למרות 
של  ארוכה  משורה  למשטרה  היוצא  המסר  ועוד),  בפרטיות  פגיעה  התנועה,  (חופש 
פסקי דין הוא כי עליה לעשות את המירב על מנת לאפשר את חופש הביטוי. המבחן 
החשוב של המשטרה הוא דווקא באירועי הפגנה בהם המסר הוא מתריס ופרובוקטיבי. 
במקרים אלה, יחידות שיטור מיוחדות המאומנות היטב בשיטות סמי צבאיות (מבנה, 

שליטה, התערבות) עלולות להביא לפגיעה באמון במשטרה. 

 Perry, Jonathan-Zamir & Weisburd,) ועמיתיה  פרי  ע"י  בישראל  שנעשה  במחקר 
2017) נבדקו עמדותיהם של מפגינים כלפי האמון במשטרה בעת אירועי הפגנה. בשנת 
2012 נערכה שורה של הפגנות מטעם תנועת "צדק חברתי לישראל". שמירת הסדר 
הציבורי נעשתה, בעיקרה, על ידי יחידות יס"מ של המשטרה המצוידות בציוד לפיזור 
הפגנות, גז מדמיע, מכת"זיות ולעתים אף פרשים. שימוש באמצעים אלה משדר לציבור 
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החוקרים  אזרחית.  מחאה  להביע  שנועד  באירוע  טיפול  של  צבאית  גישה  המפגינים 

מ
ש דגמו עמדות של 470 מפגינים שהשתתפו ב-20 אירועי הפגנה במקומות שונים בארץ. 

רט הממצא העיקרי הוא כי בשיטור הפגנות וסדר ציבורי יש לתפיסת השימוש באמצעים 

י ת ממצא  במשטרה.  המפגינים  אמון  על  חזקה  שלילית  השפעה  צבאיות  מעין  ושיטות 

רש אל  מהמשטרה  המשודרות  וההפללה  הניכור  לתחושת  מיוחס  החוקרים,  לדברי  זה, 

לא המפגינים, הרואים עצמם כאנשים נורמטיביים ושומרי חוק. 

: 
יכא

פ

סיכום

 ת
ח הגיעה העת שמשטרת ישראל תבחן את אחריותה הדו-ראשית על השיטור הקלאסי 

ו
,ק בצורה  משרת  זה  תפקידים  כפל  האם  המפתח:  שאלת  את  ותעמיד  הפנים  וביטחון 

 
ש פוגם  שמא  או  כוח,  מכפיל  מהווה  זה  תפקידים  כפל  האם  הציבור?  את  המיטבית 

ור באפקטיביות שלה ובאמון הציבור בה? האם יש מקום לפיצול המשטרה לשני ארגונים 

ל ת שהאחד מתמחה בשיטור, אכיפת חוק וסד"צ והשני בביטחון פנים? המודל הארגוני 

ביצ הנוכחי קיים כבר למעלה מ-40 שנה ושאלות יסוד אלה ראוי שילוו אותו.

ו רו בעולם קיימים מודלים שונים של ארגוני משטרה. כך למשל, משטרות ניו יורק ולוס 

יב ביטחון  תפקידי  על  מוותרות  אינן  בארה"ב,  הגדולים  המשטרה  ארגוני  מבין  אנג'לס, 

ט
וח הפנים  לביטחון  פדראלי  משרד  במדינה  קיים  בעת  ובה   (counter terrorism) הפנים 

 ן
פ לאומית,  משטרת  של  המודל  קיים  בצרפת   .(Department of Homeland security)

ינ הפנים  למשרד  בכפיפות  אמנם  הפועלת  ז'נדרמריה  לצד  הפנים,  למשרד  הכפופה 

 ם
אך בתוספת תפקידי ביטחון צבאיים כמו אבטחת שדות תעופה ומתקנים גרעיניים.  -

ס
ק וארה"ב  גרמניה  כמו  פדרליות  מדינות  המאפיינים  ואחרים  כאלה  ארגוניים  מודלים 

רי מראים כי פיצול בין תפקידי השיטור וביטחון הפנים הוא אפשרי. אך האם פיצול מעין 

 ת
ס זה מתאים לתנאים של מדינת ישראל?

ורפ לחמוק  יכולות  אינן  בישראל,  ובוודאי  בעולם,  משטרות  כי  בברור  מראה  זו  סקירה 

ת מאחריותן למניעת טרור לצד תפקידיהן המסורתיים בפיקוח על הפשיעה, בשמירת 
בפרסומים  ביטוי  לידי  הבא  העיקרי  החשש  משטרה.  שירותי  ובמתן  הציבורי  הסדר 
ופגיעה בלגיטימיות שלה  השונים הוא מפני שחיקת מעמדה הציבורי של המשטרה 
היות ששיטות המאבק בטרור נגזרות, במידה רבה, מהשיטור הגבוה, שלעתים קרובות 
עומד בסתירה לעקרונות השיטור המקומי ולקשר של המשטרה עם הציבור. זאת ועוד, 
גם אם יילקחו מהמשטרה תפקידי המאבק בטרור ושמירה על ביטחון הפנים ויועברו 
לגוף ביטחוני אחר, לא יהיו לגוף זה המיומנויות של משטרה המגיעה במהירות מכל 
מקום ולכל מקום ויכולת לנטרל אירוע בטרם יתפתח ויצא מכלל שליטה. גם אם אכן 
כך קרה, אין גוף כמו המשטרה היכול להחזיר את הסדר על כנו במהירות הרבה ביותר. 
שיקול  להפעיל  הנאלץ  בשטח,  לשוטר  קשורה  זו  תפקידים  במערכת  תורפה  נקודת 
דעת במהירות הבזק ולקבל החלטות גורליות ללא בסיס עובדתי מספיק ועם נתונים 
חלקיים. יכולתו של השוטר להבחין בין מצב המחייב התנהגות כלוחם בטרור ובין מצב 
המחייב מתן שירות או אוכף חוק הוא המפתח לשאלה, עד כמה המשטרה תוכל לפעול 

בצורה אפקטיבית בשני סוגי תפקידים אלה.

להערכת המחבר, המצב הנוכחי, בו המשטרה אחראית גם על ביטחון הפנים הוא המתאים 
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יותר לתנאי הזירה הישראלית. אחד החסרונות של המבנה הארגוני הנוכחי עליו מצביעים 

לא מעטים קשור לחוסר האמון של הציבור במשטרה. חלוקת הקשב הארגוני, שהיא מ ש
תוצר של האחריות על שני התחומים גם יחד, עלולה לבוא על חשבון הקשב לאזרח ומכאן ט ר

לאובדן אמון במשטרה. עם כל ההערכה לגישה זו הראיות התומכות בקשר סיבתי מעין  ת י
זה הן חלשות. יש הרואים דווקא בביצועי המשטרה בתחום פענוח פשעים מקור לחוסר ש ר

א מון ויש הסבורים כי התנהגות השוטרים (procedural justice) היא האחראית לכך.  א מכל מקום, הדבר מעיד כי לבעיית חוסר האמון מקורות מגוונים. ניסיון להיתלות בשינוי  :ל ארגוני, פיצולה של המשטרה והקמת משטרת ביטחון פנים עלול להחטיא את השגת יכא

פ

מחקר  במערך  נוספים  מחקרים  כן,  אם  דרושים,  הציבור.  אמון  הגברת  של  המטרה   ת
קפדני להבנת בעיית חוסר האמון - קרוב לוודאי שנמצא אותה במנהיגות אפקטיבית ח ו

ומקצועית.  ,ק
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חדשנות במשטרת ישראל בעידן של אתגרים  דח

2 1 , רבקה שלוסש ל אה שויד ונ
ב ת

את מ הן  לעשות  היכולת  יש  לרוב,  ולמנהיגים,  מנהיגות,  דורשת  "חדשנות 

ש

הדברים הדחופים, הדורשים תשומת-לב מיידית, ובו בזמן, להניח את הקרקע  רט

לתהליכי חדשנות. מנהיגים יכולים וצריכים לנצל הזדמנויות בעולם משתנה,  י ת

אשר יתורגמו לעשייה ולחדשנות ויעזרו לעצב עתיד טוב יותר" (ביל גייטס) רש
ב לא

מבואע במשטרת ישראל מתקיימת פעילות ענפה בהיבטי החדשנות והטכנולוגיה. תהליכים  ןדי ידי היחידה לחדשנות במחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון,  לש .לים על  רבים מוב

א

ואחרים - באופן עצמאי ביחידות. למרות זאת, נושא החדשנות עדיין אינו מוכר לגורמים  רבים במשטרה. מאמר זה, מטרתו להסביר ולפשט את תפיסת החדשנות ואת אופן רגת י
בפרט,  ם ישראל  ובמשטרת  בכלל  בארגונים  לחדשנות  כדי הצצה  תוך  בפועל,  ביצועה 

התהליכים  מקצת  וגם  בעולם  במשטרות  חדשנות  תהליכי  של  סקירה  כולל  המאמר 
והכיוונים העתידיים המתוכננים נכון להיום במשטרת ישראל לשנים הקרובות.

כולם רוצים "חדשנות". כולם חושבים שצריך לטפח חדשנות. אך, מהי חדשנות? האם 
באמת אפשר לחדש כל הזמן? ואיך באמת עושים זאת?

כללי
בשנים האחרונות ניתן לראות כי הסביבה בכללה השתנתה ועדיין משתנה, כל העת, 
הרשתות  האינטרנט,  עידן  ארגונית.  מבחינה  הן  טכנולוגית  מבחינה  הן  ניכר,  באופן 
יוצרים,  ועדיין  יצרו,  אלו  כל   - חדשות  וטכנולוגיות   Z-ה דור   ,Y-ה דור  החברתיות, 

מציאות חדשה.

בתלות  במורכבות,  מתאפיינים  ארוכי-הטווח  מהאתגרים  ניכר  חלק  שבה  במציאות 
בין-מערכתית ובאי-ודאות, היכולת לחשוב ולפעול מתוך שבירת פרדיגמות קיימות 
ותרגומם של רעיונות אפשריים לתוצרים בעלי ערך, היא רכיב מרכזי בפיתוח. חדשנות, 
מצוינות ויצירתיות הם ערכים וכלים המשפיעים על אופן הפעולה של ארגונים, ובכללם 

משטרת ישראל והשירות הציבורי. 

מאמצת  היא  לעיל.  שצוינו  הפעולה  כיווני  את  ומקדמת  מובילה  ישראל  משטרת 
ארגונים  עם  חדשנות  תומכי  פעולה  שיתופי  לקידום  ופועלת  חדשות  טכנולוגיות 

58

רב-פקד, ראש תחום חדשנות, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל, בוגרת M.B.A. במנהל   1

עסקים האוניברסיטה העברית ירושלים.

סמל-ראשון, תחום חדשנות, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל, סטודנטית לתואר ראשון   2

בקרימינולוגיה ותקשורת, אוניברסיטת אריאל.
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הפנים- החדשנות  ולהגברת  לקופסא"),  ("מחוץ  אחרת  חשיבה  לעידוד  מקבילים, 

דח ארגונית. חדשנות מייצרת פתיחות ועוזרת בשימור הרלוונטיות. 

ונש
ב ת

מ מהי חדשנות?

ש
ט למנהלים,   - נהיר  ולא  מעורפל  חדשנות  המושג  לעיתים  בכלל?  חדשנות  זו  מה  אז 

ר
למקבלי החלטות, לעובדים ולציבור הרחב. באתר idea to value נשאלו חמישה עשר  ת

י
ש מומחים לחדשנות ברחבי העולם מהי, לדעתם, ההגדרה למושג חדשנות. אף שכל אחד 

ר
א מהם הגדיר חדשנות באופן קצת שונה, הייתה ביניהם הסכמה על כך שחדשנות היא 

ב ל תהליך במסגרתו הופכים רעיונות לפתרונות ישימים שנותנים ערך מוסף לעובדים, או 

יע   (Skillicorn, 2016).ללקוחות

 ןד
ש חדשנות היא בין השאר תהליך ייצור פתרונות לבעיות ולאתגרים באמצעות כלים של 

ועד הוצאת המיזם לפועל. חשוב  ל היזם, משלב הרעיון  וליווי  רעיונות, הנבטה  איסוף 

א
ת לחדד, כי החדשנות מזוהה כתחום רחב ורב-ממדי שבשונה מהתפישה הרווחת, אינו 

ירג וחוץ-ארגוניים,  פנים  רבים,  היבטים  כוללת  אלא  בלבד,  טכנולוגית  לפעילות  מוגבל 

טכנולוגיים כמו גם תהליכיים, המתייחסים למוצר, לשירות, למודל עסקי ועוד. ם

בארגונים, חדשנות משקפת את יכולת הארגון להיות פתוח להזדמנויות ולממשן באופן 
יצירתי המכוון לעתיד פרו-אקטיבי, תוך לקיחת סיכונים. ניתן לומר, כי יצירתיות היא 
היכולת להיות פתוח לרעיונות ומגוון אפשרויות, וחדשנות היא היכולת ליצור מאותם 
מונהגים  רבים  בארגונים  לשיפור.  או  לשינוי  המובילים  מועילים  יישומים  רעיונות 
ופועלים תהליכי חדשנות, מטבע הדברים, בדגשים שונים ובהתאם ליעדים מגוונים, 
לסביבה  מהר  ולהגיב  לפעול  עליהם  כי  הבנה  מתוך  מתרחש  האמור  בכולם,  ואולם 
המשתנה, אחרת לא ישרדו. בחלק מהארגונים יש צורך בתהליך מובנה ושיטתי בכדי 
ובחלק האחר, אלה תהליכים טבעיים שמובילים לחדשנות. חדשנות  לייצר חדשנות 
מושפעת מגורמים ומשתנים רבים, בהם יעדי הארגון, צרכיו המסחריים, תחום העיסוק 
 (Jackson et al., בו הארגון פועל, מצבו הכלכלי, זירת פעילותו, מגמות טכנולוגיות, ועוד

.(2015

הרחב  בהקשר  הזדמנויות  של  נכון  זיהוי  הוא  חדשנות  בתהליכי  להצלחה  הבסיס 
ידי  יצירת מנועי צמיחה על  והבנה של התרבות הארגונית לצורך  של אתגרי הארגון 

תחרותיות, צורך בהתייעלות, רצון למנף טרנד חדש בשוק או בטכנולוגיה ועוד.

עפ"י פיטר דרוקר, אבי תורת הניהול המודרנית, השימוש במונחי יזמות וחדשנות הפך 
כמו  רבים,  בתחומים  והמשפיעה  ההתעניינות  במוקד  המצויה  שגורה,  "באז"  למילת 
פוליטיקה, כלכלה, טכנולוגיה ועסקים. זהו עידן שבו קצב השינויים מהיר מאוד והדרך 
הדבר  אך  חדשנות.  תהליכי  קידום  באמצעות  היא  ועסקים  ארגונים  של  לשרידותם 
מחייב כי החדשנות עצמה תהיה חלק סדור ומובנה מתפישת הארגון וככזו, גם תאורגן 

(Drucker, 2014). כפעילות שיטתית

תובא  זה  במאמר  חדשנות,  של  שונים  לסוגים  התייחסות  ישנה  החדשנות  בתחום 
חדשנות  בין  היא  החדשנות  בתחום  החלוקות  אחת  מהחלוקות.  לחלק  התייחסות 
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.(Incremental Innovation) תית. משבשת (Disruptive Innovation) לחדשנות תוספ

חדשנות משבשת הינה חדשנות אשר מובילה ליצירת שוק או מוצר חדש ועם הזמן, דח

החדשה נש הקטגוריה  להפיכת  עד  המסורתי,  הקיים,  המוצר  או  השוק  לשיבוש  גורמת  ו
היא,  ת משבשת  חדשנות  והחלפתה.  המסורתית  הקטגוריה  דחיקת  תוך  לדומיננטית,  ב

מאיימת מ פעם  לא  כן  ועל  מהותי  שינוי  המחוללת  כזו  פורצת-דרך,  המקרים,  ברוב 

ש

היא המצלמה  לחדשנות משבשת  דוגמא  מאין".  "יש  יוצרת משהו חדש,  הקיים,  על  רט

הדיגיטאלית אשר דחקה את הטכנולוגיה של סרט הצילום.  י ת
חדשנות תוספתית, או חדשנות אינקרמנטלית, היא חדשנות אשר מוסיפה ומשפרת ש ר

זו מייצרת פתרונות א את הקיים על ידי מציאת פתרונות מתוך הידע הקיים. חדשנות  לבעיות על ידי קידום פיתוחים נוספים, מעבר למה שכבר הומצא בעבר.  ל ב
אם נחשוב על Waze, זו הרי המצאה שללא ספק הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהחיים יע  ןד

של כולנו ושינתה באופן משמעותי את הרגלי הנהיגה, הזמנים וההתנהלות שלנו. כאשר  בוחנים את החדשנות של חברת Waze, מגלים שזו חדשנות תוספתית במהותה, מכיוון  לש א
שהמצאה זו נשענה על דברים שהיו קיימים עוד לפני כן - רשת חברתית וה-GPS. ת Waze, ירג כמו  בפועל,  אבל  היא,  גם  חידשה  ספק  ללא  פייסבוק  פייסבוק?  לגבי  ומה   ם

רשתות חברתיות היו קיימות עוד לפניה, כמו למשל Myspace (רשת חברתית מבוססת 
חידושים  כמו  ה-2000).  שנות  בשלהי  שפעלה  חברתית  (רשת  ו'מקושרים'  מוזיקה) 
אלא  בעבר,  נוסה  שלא  חדש  רעיון  העלתה  בהכרח  לא  פייסבוק,  גם  אחרים,  רבים 
משקפת חדשנות המשתמשת בידע קיים, אלא שהיו בו מרכיבים אחרים שגרמו דווקא 

לו להצליח לפרוץ, בשונה מפיתוחים אחרים.

יום, מרבית המוצרים, השירותים והתהליכים החדשניים שיש סביבנו הם  בסופו של 
תוצר של שדרוג הקיים. אז אם חשבתם שהחדשנות היא רק מעוז חפצם של סטארט-
אפים שמתעסקים עם טכנולוגיה מורכבת, לא כך הדבר. חדשנות היום רלוונטית לכל 
ארגון, לכל מנהל ולכל עובד, ומקבלת משמעות בכל אחד מהמישורים. הלכה למעשה, 
עיקרה של החדשנות הוא למצוא פתרונות ישימים למצבים, לבעיות ולאתגרים, שייתנו 

.(Roos, & O'Connor, 2015) ערך מוסף לארגון, לעובדים, או ללקוחות

"בחדשנות, להיכשל זו לגמרי אופציה. אם אתה לא נכשל מדי פעם, אתה לא מחֵדׁש 
מספיק. ּוְזכֹור, כל ניסיון שָּכָׁשל הוא עוד צעד קדימה" (אילון מאסק, מייסד טסלה מוטורס)

כיצד מיישמים חדשנות בארגונים?
בלא מעט חברות וארגונים עושים שימוש חוזר במילה innovation (חדשנות) כחלק 3

מסל הערכים והמסרים שהארגון או החברה משדרים לעובדיהם וללקוחותיהם. כמעט 
ואין היום ארגון שלא מתייחס לחדשנות ְּכֶעֶרך מרכזי, ואולם ההבדל בין ארגונים טמון, 
יומיומית  לעשייה  מסיסמה  חדשנות  להפוך  מצליחים  הם  שבו  באופן  רבות,  פעמים 

בשטח, מחוברת לתוצאות. 
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כגון חברת אל-על, מייקרוסופט, מוביליי ועוד.   3
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בעשור האחרון, יותר ויותר ארגונים, פועל יוצא של הבנת היתרונות הטמונים ביישום 

דח ולהפוך  למעשה  הלכה  חדשנות  להטמיע  כיצד   - השאלה  עם  מתמודדים  חדשנות, 

ונש אותה לחלק מהתרבות ומה-DNA הארגוניים. 

ב ת לעניין זה, קיימות שתי גישות עיקריות לאופן ניהול נושא החדשנות בארגונים, בהתאם 

מ .תיחות שלו:  לסוג הארגון, מידת בשלותו ומידת הפ

ש
רט חדשנות פתוחה - open innovation, מטרתה למצוא את הפתרונות החדשניים מחוץ 

י ת ידי שיתופי פעולה עם סטארט-אפים, מוסדות אקדמיה וארגונים שונים,  לארגון על 

רש או  מוצר  לכדי  ופיתוחם  הקצה  ממשתמשי  או  מהלקוחות  רעיונות  קבלת   

ב לא
 ןדיע

 לש
א

ירגת
 ם
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ידי על  או 
המודל  היא   ,internal innovation  - .נים-ארגונית  פ חדשנות  השנייה,  הגישה  שירות. 
המסורתי ליצירת חדשנות, המבוסס רק על יכולתו הפנימית של הארגון לפתור בעיות. 
.שימים ובעלי הערך מתוך  מטרתה של חדשנות מסוג זה היא למצוא את הפתרונות הי

התהליכים הארגוניים ובהתבסס על 'חוכמת ההמון' של העובדים. 

לשתי גישות אלו יש 'הוכחות בשטח' ודוגמאות רבות ומגוונות. 

כך, למשל, משרדי ממשלה וארגונים שמשתמשים בכלים טכנולוגיים לביצוע חדשנות 
, לשם יצירת תהליכי 4 פתוחה. אחת הדוגמאות לכך היא באמצעות אתר אינטרנט ייעודי

שיתוף והתייעצות עם בעלי עניין, שותפים ואזרחים. האמור, במטרה לשאוב רעיונות, 
לייצר תובנות, לקבל החלטות לביצוע ולשתף בהיזון חוזר את המשתמשים על חלקם 

ותרומתם בקבלת ההחלטות.  

הפורטל  בתוך  אמזון:  בחברת  למשל,  לראות,  ניתן  פנים-ארגונית  לחדשנות  דוגמא 
הארגוני של החברה, לעובדים יש אפשרות להעלות רעיונות והצעות, גדולים כקטנים, 
החברה  שהנהלת  שבמקום  היא  המשמעות  לחברה.  לסייע  יכולים  כי  חושבים  שהם 
השונים  בדרגים  החברה  עובדי  סטארט-אפ,  מחברות  חדשניים  שירותים  תרכוש 

שותפים ובכוחם לסייע לפיתוח החדשנות בה. 

בבסיס הגישות המוזכרות עומדת השאיפה להובלת מהלכים שיביאו לפריצות-דרך 
בתחומים שונים. 

לאורך השנים אימצו חברות, שיטות שונות לניהול חדשנות. בעוד שבמאה הקודמת 
נהוג היה לחשוב כי מקור החדשנות העיקרי של חברות נמצא בתוך החברה, ולכן נהוג 
היה לפתח ולשמר את הידע בתוך הארגון, כיום, חברות רבות פונות דווקא לשימוש 

בחדשנות פתוחה. 

בשנת 2003 פרסם הנרי וויליאם צ'סברו את ספרו "חדשנות פתוחה", ובו מודל חדש 
אשר קובע, כי חברה לא יכולה להסתמך על תהליכי חדשנות פנימיים בלבד, אלא עליה 
שותפים  הזנק,  חברות  אקדמיים,  מוסדות  כגון  חיצוניים,  גורמים  עם  פעולה  לשתף 
וכן הלאה. המודל מתאר את משפך הרעיונות והפיתוחים  .קים  עסקיים, לקוחות, ספ
בחברה ומפרט באילו דרכים ניתן לאמץ ידע חיצוני מצד אחד, ולהוציא ידע אל מחוץ 

לארגון מצד שני.

.נייה לחדשנות פתוחה כגישה לניהול החדשנות רווחת ומתפשטת כיום, במקביל  הפ

כגון אתר "תובנות".  4



לתפוצת הרשתות החברתיות, ומאפשרת יצירת קשרים באופן רחב וזמין יותר משהיה 

בעבר (רשות החדשנות, 2016). דח

כזו ונש מעבדה  לחדשנות.  מעבדה  בהקמת  לראות  ניתן  פתוחה  לחדשנות  נוסף  ביטוי 

וכלים לפיתוח רעיונות חדשניים למגוון חברות ובתחומים מגוונים.  ת מאפשרת מרחב  ב
רשות החדשנות בישראל, לדוגמא, יזמה הקמה של מעבדת חדשנות בחיפה, לחברת מ

ש
שיכון ובינוי ול-ENEL, ענקית האנרגיה העולמית, מתוך כוונה שבמעבדת החדשנות ט ר

הטכנולוגיה ת את  למצוא  מנת  על  שונים,  מתחומים  ישראליים  סטארט-אפים  יעבדו  י 

שתקפיץ את ענף הבנייה בישראל קדימה (ינאי-לויזון, 2018). דוגמא נוספת לחדשנות  רש

 HAC פתוחה ניתן למצוא בעיריית הרצליה, אשר הקימה מרכז ליזמות טכנולוגית -  ובו תכנית האצה לסטרטאפים. מרכז זה מספק מרחב עבודה חדשני ליזמים מקומיים,  לא ב
- מפגשי קהילות בעלי תכנים יע  Meetup) לאירועי חדשנות שונים  פלטפורמה שלמה  לצבירת  ןד הזדמנות  המהווים  וטכנולוגיה,  יזמות  סטארט-אפים,  אודות  מקצועיים 

5ש הזדמנויות עסקיות ל וכן  להלן במאמר)  יובא  - הסבר  והאקתון   ; וליצירת קשרים ידע   
לסטארט-אפים בתחום האתגרים העירוניים (אתר HAC). א ולחדש רגת בעיות  לפתור  לחדשנות פתוחה במטרה  לפנייה  נוספת  דוגמא  הוא  האקתון  י

מאולתר  ם (פתרון   Hack המילים  מצמד  מגיעה  "האקתון"  המילה  ושירותים.  מוצרים 
ויצירתי לבעיית תוכנה או חומרה) ומרתון, שמתמקד בשתי מטרות: פיתוחים חדשים, 
או שיפור תהליכים וטכנולוגיות, באמצעות מרתון. הכוונה היא למפגש של מעין תכנות 
משותף שנמשך בדרך כלל 24-48 שעות, אשר במהלכו נפגשים, לרוב, אנשי טכנולוגיה 
ופיתוח ואנשי מוצר ותוכן, כדי לפתור בעיה או אתגר מוגדרים, בזמן קצוב. גופים שונים 
עבורם  אינטרס  בעל  נושא  לקדם  במטרה  שונים  בתחומים  האקתונים  לקיים  יכולים 
כיום מתקיימים גם האקתונים רבים  (אתר האקתון ישראל). בשונה מראשית הדרך, 
שאינם רק טכנולוגיים ומשתתפים בהם לא רק מתכנתים ואנשי עיצוב שירות או מוצר, 

אלא גם מנטורים מקצועיים מתחומים אחרים (כגון: חינוך, בריאות, שירות ועוד).

ואם נעבור לגישת ניהול החדשנות השנייה, זו המתמקדת בתהליכי חדשנות פנימיים 
ובפעילות המכוונת לכלל העובדים, ניתן לזהות, למשל, את עיריית תל-אביב, שהשיקה 
מודל חדשנות בשנת 2016 במטרה ליצור ולתמוך בחדשנות בקרב עובדי העירייה. על פי 
מודל זה מזמינה עיריית תל אביב עובדים מהמחלקות השונות לקחת חלק בתהליך של 
הפיכת רעיונות שעולים מהשטח לכדי פרויקטים שמיושמים בפועל. אחת הדוגמאות 
לפרויקט שיצא לפועל כתוצאה מתהליך חדשנות כזה הוא ה"שירותל", משאית שירות 
של  הקושי  על  לענות  כדי  זאת,  לתושבים.  העירוניים  השירותים  את  מביאה  אשר 
חלק מהתושבים להגיע פיזית לעירייה, או להשתמש באינטרנט לצורך קבלת שירות, 

הסדרת תשלומים לעירייה, או כמענה לשאלות (אתר עיריית תל-אביב-יפו).  

תהליכי חדשנות פנימיים אלו יכולים לבוא בהיקפים שונים, ולא בהכרח לפנות לכלל 
העובדים בארגון, ישנם ארגונים שבהם התמקדות תכנית החדשנות היא אל מול צוות 
מצומצם, מעין קבוצת נבחרת - 'סיירת חדשנות', שמטרתה היא "להוביל את הבשורה" 
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וחדשנות בארץ ובעולם.

Dummy Text



יותר,  ומורכב  גדול  הוא  שארגון  ככל  הארגון.  עובדי  כלל  בקרב  הכלים  את  ולהטמיע 

דח כך סביר יותר שיטמיע חדשנות באמצעות אותן 'סיירות נבחרות'. בארגונים עסקיים 

ונש להן  שהמשתייכים  חדשנות,  סיירות  הקמת  של  גישה  אימצו  ובעולם  בארץ  רבים 

ב ת עוברים הכשרה ומקבלים ידע וכלים להוביל את תחום החדשנות בארגון. מומלץ, לרוב, 

מ שאנשים אלה יהיו יצירתיים ופתוחים מחשבתית. 

ש
רט החדשנות והחשיבה היצירתית מיועדות להביא, בסופו של תהליך, לתוצאות ברורות 

בתחום  ת שיתמקד  חדשנות  צוות  להקים  היא  ההמלצה  הארגון.  ולצמיחת  .דידות  ומ

י
ש כדי  ומדידים  ברורים  יעדים  זה  לצוות  להגדיר  שיש  הוא  המרכזי  כשהדגש  ספציפי, 

ר
א שתוצריהם יהיו אפקטיביים (מנור, 2010). 

ב ל ומשמשת   (New Business Initiatives)  NBI נקראת  החדשנות  סיירת  אינטל,  בחברת 

ןדיע סוג של סטארט-אפ של הארגון, לצורך לימוד ובדיקה מהירה של נושאים תהליכיים, 

 
ש או טכנולוגיים.

 ל
א ישנם ארגונים אשר משלבים בתכנית החדשנות הפנים-ארגונית את שני סוגי הגישות 

גת לחדשנות המוזכרים יחדיו, זה אשר פונה לכלל העובדים ובנוסף, זה המכשיר קבוצת 

יר
ם (סיירת מאיצי חדשנות). כך, למשל, בחיל  נושא החדשנות  ייחודית  לקידום  עובדים 

האוויר/צה"ל קיימת רשת חברתית לחדשנות שנקראת 'במה לחדשנות', בה כלל החיל  
מוזמן להעלות אתגרים ורעיונות. ובמקביל, יש בחיל מדור חדשנות אשר אחראי על 
תרבות החדשנות בחיל האוויר, ואשר מפעיל, בין השאר, גם תכנית האצה (אקסלרציה) 

לקידום מיזמים ותהליכי חדשנות (גלעדי, 2017). 

הפצה ואימוץ החדשנות
דיפוזיית  תיאוריית  באמצעות  החדשנות  הפצת  תהליך  את  הגדיר   (2003)  Rogers
החידושים (diffusion of innovation), שמסבירה מדוע ובאיזו רמה, רעיונות וטכנולוגיה 
יתפשטו בין ובתוך ארגונים. רוג'רס חקר את תהליכי אימוץ החדשנות הטכנולוגית על 
זה  מודל  האימוץ.  מודל שמתאר את השלבים בתהליך  ופיתח  בארה"ב  ידי חקלאים 

הותאם לתחום החינוך ומוזכר במרבית המחקרים העוסקים בחדשנות טכנולוגית. 

הפרט  נחשף  בו  שלב  מּוָדעּות,   .1 החדשנות:  באימוץ  שלבים  חמישה  מונה  המודל 
לחידוש, אך עוד חסר במידע לגביו. שלב זה מגיע בעקבות צורך של היחיד או הארגון 
חיצוניים  במקורות  או  התקשורת  באמצעי  החידוש  חשיפת  בעקבות  או  בחידוש, 
אחרים. 2. התעניינות בחידוש. רמת ההתעניינות בחידוש תהיה מושפעת מהאישיות 
ומהמערכת החברתית והמקצועית של הפרט. 3. הערכה. הפרט מעריך את האפשרות 
של שימוש בחידוש לצרכיו ומקבל החלטה. 4. שלב ניסוי החידוש על ידי הפרט, אשר 
בוחן את יעילותו ואת התאמתו לצרכיו. 5. אישור, השלב האחרון, אשר בו יש שימוש 

יומיומי בחידוש, או לחילופין, דחייה שלו.

אימוץ  מידת  על  משפיעים  אשר  מרכזיים  גורמים  חמישה  קיימים  זו,  תיאוריה  לפי 
החדשנות: מאפייני החידוש; קבלת החלטה; ערוצי תקשורת; מערכת חברתית; וסוכני 
ברמה   - שונות  ברמות  גורמי השפעה  ישנם  כי  להבחין  ניתן  אלה  גורמים  בין  שינוי. 
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האינדיבידואלית, החברתית, וכן כאלה הקשורים במוצר, או בשירות עצמו. בהקשר זה 
נמצא, כי באופן ספציפי, מצב כלכלי, קיום תשתיות רלוונטיות ואי וודאות הם, ככלל, 
מרכיבים בעלי השפעה מרכזית על שיעורי אימוצם של חידושים מתחום האינטרנט 

 .(2003 ,Rogers)
"הדרך היחידה לנבא את העתיד היא ליצור אותו" (פיטר דרוקר)

איך מטמיעים חדשנות במשטרות בעולם? 
במערכות גדולות ומוסדיות בכלל ובמשטרות בפרט, ההבנה שמשהו צריך להשתנות 
מגיעה, לרוב, בעקבות תקופת משבר בחברה, או בעקבות אתגרים שעולים אגב יישומן 
 Jackson et al, 2015; Fairchild, 1987;) של תכניות שונות, או בשיטות פעולה  קיימות
החברתי  והאינטרס  שעלו  אתגרים  נוכח  אלה,  במקרים   (Weisburd, & Braga, 2006
במה  יהוו  לתיקון,  וגישות  שיטות  כלים,  שבעזרת  הזדמנויות,  לזהות  חשוב  הרחב, 

.(Jackson et al., 2015) לשינוי ושיפור ויוכיחו את עצמם בביצועים עתידיים

להבין  בארה"ב  למשטרות  שגרמו   ,2001 בספטמבר  ה-11  אירועי  אלה  היו  בארה"ב 
שמשהו חייב להשתנות, הן ברמת האסטרטגיה והן ברמת הטקטיקה, בדרכי הפעולה 
.(Hummer & Byrne, 2017)בשטח. היה זה כר פורה לצמיחתה של חדשנות משטרתית

 ,(Strategies for Policing Innovation)  SPI חברת  הוקמה  אף  בארה"ב   2009 בשנת 
 ,(Center for Naval Analyses) CNA-וה (BJA) בשיתוף משרד המשפטים האמריקאי
בהקמת  המוגדרות  המטרות  משטרתית.  לחדשנות  באסטרטגיות  עוסקת  אשר 
מודיעין  טכנולוגיה,  באמצעות  מחקר  לבין  החוק  אכיפת  בין  שותפויות  יצירת   :SPI
וקידום  בין רשויות אכיפת החוק;  ונתונים בדרכים חדשניות; שיפור שיתוף הפעולה 
שיטות שיטור מבוססות-מדע (אתר SPI). החברה שמה לה למטרה לסייע לסוכנויות 
מנת  על  ומבוססות,  מוכחות  תוצאות  שלהם  חדשניים  פתרונות  לזהות  משטרתיות 

להתמודד עם בעיות פשיעה מתמשכות, והכל, בהתאם לסמכותן המשפטית. 

באוקטובר 2017 יצאה SPI עם פלטפורמה אינטרנטית חדשה אשר פועלת בשלושה 
מישורים: מידע מחקרי, כלים ליישום ויצירת קהילה חדשנית, המכילה ממצאים, מחקר 

וכלים. 

מיקוד   .1 בשיטור:  לחדשנות  לאסטרטגיות  מנחות  מטרות  חמש  מציג   SPI אתר 
אסטרטגי. לפי שיטה זו, על הסוכנויות להתמקד באחוז קטן של אנשים ומקומות אשר 
מייצרים ומרכזים אחוזי פשיעה גדולים, קורבנות ופגיעה ציבורית. 2. שיפור השימוש 
במודיעין, בנתונים אחרים ובמערכות מידע. 3. מדידת ביצועים ושותפויות מחקריות, 
ניהול השינויים הארגוניים, על מנת לאפשר   .4 ומה לא.  בכדי ללמוד מה עובד טוב, 
לשינויים שיבואו בעקבות רעיונות חדשניים להיקלט בצורה טובה ולסייע למערכת. 5. 
עידוד שיתופי פעולה והרחבת מעגלי העשייה, מתוך הבנת החשיבות שיש לתקשורת 
בין מערכת אכיפת החוק לבין גורמים חיצוניים (דוגמת הממשלה, משרד המשפטים 

ובעלי עניין בציבור). 

היא אחת  (מרכז שליטה),   Dashboard גם  מכונה  Domain Awareness System, אשר 
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הדוגמאות לביטוי בפועל של חדשנות במשטרות בארה"ב. מערכת זו היא פרי עבודה 
משותפת בין חברת Microsoft לבין משטרת ניו-יורק, במטרה לפתח מערכת מקיפה של 
מידע ונתונים שתסייע כמעט בכל שלב של עבודת המשטרה, בסיור ובחקירות. תרומת 
ממוחשבות,  הודעות  (כגון:  שונים  ממקורות  מידע  ובשילוב  בשיתוף  היא  המערכת 
דוחות פשיעה, סטטיסטיקות פליליות, מפות ומצלמות) וביצירת גישה מיידית למידע, 

.(Roufa, 2018) בזמן אמת, לעניין השיחות שהתקבלו במוקד ונמצאות בטיפול

הבריטי  הפנים  שר  יצא   2015 ובשנת  משטרתית,  לחדשנות  קרן  קיימת  בבריטניה 
בהצהרה, כי תקציב הקרן אף יגדל בשנים 2016 ו-2017. הקרן הודיעה כי היא מבקשת 
וערוצי  ציבורית  תקשורת  המאפשרת  טכנולוגיה  הבאים:  בתחומים  והצעות  רעיונות 
תקשורת על מנת לשפר את האינטראקציה עם הציבור; יכולות דיגיטליות, משפטיות 
הפעילות  וניתוח  נתונים  ניתוח  עבריינים;  של  מהיר  בזיהוי  שיסייעו  וחקירתיות, 
המודיעינית במטרה לשפר את קבלת ההחלטות ואת משימות השיטור ולקדם מניעת 
פשיעה; בחינה מחדש של שותפות ושירותי חירום הפועלים למתן שירות ציבורי טוב 
יותר, ובניית יכולות להתמודד עם פשיעה לא מדווחת כדי להגן על הציבור. הקריטריונים 
להערכת ההצעות ולקבלת תמיכה מהקרן הם על פי תחומי המיקוד ובהתאם לתנאים 
הנקבעים מראש. הקרן תומכת ברעיונות בשלבים מוקדמים, או ברעיונות הנמצאים 

.(GOV.UK אתר) כבר בבדיקת היתכנות

דוגמא נוספת ובעלת אופי חדשני מעצם הגדרתה, מגיעה מדובאיי/איחוד האמירויות 
ברחבי  שיעבור  אוטובוס  בתוך  חדשנות  מעבדת  הקימה  דובאיי  משטרת  הערביות. 
את  להגיש  בה  שנמצאים  לאנשים  תאפשר  ובכך  מוגדר,  זמנים  לוח  פי  על  דובאיי 
הצעותיהם החדשניות למשטרת דובאיי, או לשוחח עם נציגי משטרת דובאיי במקום. 
אל-עובאדלי, גנרל בכיר במשטרת דובאיי, מסביר שהאוטובוס נועד לשמש פלטפורמה 
לסיעור מוחות נייד וכי יש לו את הטכנולוגיה הדרושה לכך. היתרון הגדול ברעיון הוא 

 (Gulf News, 2014.) שאנשים רבים יכולים להציע הצעות שיכולות להיות יעילות

 2012 בשנת   Manchester (משטרת  האחרונות  בשנים  החלו  בבריטניה  המשטרות 
ומשטרת Kent בשנת 2013) להשתמש בטכנולוגיית 'חיזוי פשיעה', המאפשרת להם 
לחזות היכן ומתי יתרחש הפשע הבא, ולפרוס את כוחות המשטרה בהתאם. המחקר 
גילה כי 'חיזוי פשיעה', אשר בעבר היה עשוי להישמע כמו עלילה דמיונית, כבר נמצא 
כך, משטרות בארה"ב משתמשות  גם בבריטניה.  נרחב ברחבי ארה"ב, כמו  בשימוש 
בתוכנה יחסית פשוטה, אשר על סמך שקלול נתונים [כגון: סוג הפשע, מיקומו, תאריך 
ושעה], מפיקה מפה לזיהוי אזורים שבהם יש סיכוי גבוה להתרחשותו של הפשע הבא 

 .(Independent, 2017) מהסוג המדובר

מומחה החדשנות רואן גיבסון (Skarzynski, & Gibgon, 2008) טוען, כי ארגונים שמרניים, 
בהם משטרה, הבאים לאמץ גישה חדשנית, חייבים לשנות את צורת החשיבה שלהם. 
שירות  מקבלי  כמה  של  כמותית,  מדידה  בליווי  רק  לא  להתבצע,  צריך  שכזה  מהלך 
התווספו או מוצרים חדשים הושקו בחברה בזמן נתון, אלא גם בבחינת משתנים כגון: 
כמה רעיונות חדשים הגישו העובדים, כמה מהם באמת היו מקוריים וחדשניים, האם 
זמן  כמה  חדש,  רעיון  להציע  והנגישה  המתאימה  התשתית  יש  מהשורה  עובד  לכל 
לוקח עד שהרעיון מגיע למקבלי ההחלטות, כמה זמן לוקח לאשר אותו, כמה זמן לוקח 
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ליישם אותו ומהו אחוז הרעיונות שהחברה אפשרה להם להגיע  לכדי מימוש. 

שלושה  סמך  על  להימדד  צריכה  בארגונים  חדשנות  הטמעת  גיבסון,  טוען  למעשה, 
:The 3 I’s תחומים שנקראים

פעיל  חלק  לקחת  השראה  לעובדים  נותן  הארגון  כמה  עד   - (השראה)   Inspiration
בתהליכי חדשנות.

ותשתית  כלים בשלב החשיבה  לעובדים  - האם הארגון מספק  (רעיונאות)   Ideation
מתאימה לשם איסוף הרעיונות.

Implementation (יישום) - כמה מהרעיונות אכן מיושמים ומוטמעים בארגון.
בעיקר  אלא,  מוחות,  סיעור  דוגמת  במתודולוגיות  תלויה  לא  ממש  לחדש  "היכולת 

(MIT ,מייקל שרייג) "בתרבות ארגונית. מדובר בתשוקה לחדשנות, שמניעה את החדשנות

ומה קורה אצלנו? - חדשנות במשטרת ישראל
כברת-דרך 6 ועשתה   , רבות שנים  כבר  החדשנות  בשדה  פועלת  ישראל,  משטרת 

משמעותית בתחום, בדגש על השנים האחרונות, ומעודדת יצירתיות, חדשנות ויזמות 
אף שזו לא מתקיימת בצורה שיטתית, מתוכננת, סדורה ומדידה. 

גיבסון  מדבר  עליהם  התחומים  לשלושת  מענה  נותנת  ישראל  משטרת  זו,  במסגרת 
נושאיים;  ובהאקתונים  שונים  חדשנות  אירועי  דרך   - השראה   ,Inspiration [לעיל]: 
Ideation, רעיונאות - דרך תהליכים, מגוון הכשרות וסדנאות במסגרתן עולים רעיונות 
.מים הנבחרים בפועל ע"י תקצוב וליווי (יפורט  רבים; ו- Implication, יישום- יישום המיז

בהמשך המאמר). 

במחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון של משטרת ישראל מוסדה לפני כשנתיים 
ההכשרה  ברמת  הן  בארגון,  החדשנות  תהליכי  את  מרכזת  היחידה  חדשנות.  יחידת 
בתחום, כגוף בונה כוח, והן במגוון נושאי עשייה, דוגמת הקמת הפלטפורמה לחדשנות, 

.מים, יישומם בפועל, ועוד.  סיוע בהובלת מיז

אחת ממטרות יחידת החדשנות היא לייצר סביבה המלמדת ומעודדת חשיבה יצירתית, 
יציאה מקיבעונות מחשבתיים, חשיבה בתוך ומחוץ לקופסא, להוביל מופעים ותוצרים 
תומכי חדשנות, לקדם מיומנויות לחדשנות וכיוצא בזה, בחיפוש אחר מוצרים ותהליכים 
חדשניים. יחידת החדשנות עוסקת, הן בחדשנות פנים-ארגונית והן בחדשנות פתוחה.  

היחידה פועלת להקניית כלים מגוונים באמצעות הרצאות, סדנאות, קורסים ואירועי 
חדשנות המועברים, על פי רוב, על ידי גורמי מקצוע מחוץ לארגון, וכן מלווה יחידות 
נושא החדשנות בארגון ברמות  זאת במטרה להטמיע את  שונות בתהליכי חדשנות, 
ובתחומים השונים, מתוך אמונה שהיכרות עם הנושא, ורכישת כלים מהתחום יובילו 

את המשטרה למקום טוב יותר. 

.מים  בכדי לבצע הלכה למעשה רעיונות ותהליכים חדשניים בארגון, היחידה מלווה מיז
ורעיונות העולים מאותם תהליכי חדשנות, אשר נבחרו להמשיך לשלב הניסוי ובדיקת 

ניתן לזהות תהליכי חדשנות ביחידות שונות כמו מחלקת החבלה, האגף לתמיכה לוגיסטית, משמר הגבול ועוד. 6 

Dummy Text



ההיתכנות, לקראת קבלת החלטה על המשך יישום והטמעה בארגון.

דח בנוסף, במהלך שנת 2018 היחידה ליוותה שבעה קורסים והכשרות בתחום החדשנות 

ונש כגון: קורס קצינים ייעודי, פו"מ וקורס מובילי חדשנות. כל זאת, במטרה לחשוף כמה 

ב ת לעשייה  החדשנות  תחום  של  ולתרומה  ליכולות  רלוונטיות  הכשרה  מסגרות  שיותר 

מ .לים  המשטרתית היומיומית. במסגרת ההכשרות השונות, המשתתפים לומדים ומתרג

ש
ט 8 SCAMPER, חשיבה 7 IDEA ו- כלים לחשיבה יצירתית, מודלים שונים ומגוונים דוגמת 

ר
הצעה  ת להציג  כיצד  לבעיה,  פתרונות  למציאת  עבודה  בצוותי  עובדים  ועוד;  עיצובית 

י
ש קצרה  בצורה  להציגו  כיצד  ולומדים  ראשוני  כאב-טיפוס  רעיון  מגבשים  בעלת-ערך, 

ר
א המסבירה את מהותו העיסקית והטכנולוגית (הצגה הקרויה בשפה המקצועית פיץ' - 

ב ל  .(Elevator pitch

דיע קורס מובילי חדשנות הראשון נפתח בשנת 2018 ובו השתתפו כ-24 שוטרים וקצינים 

 ן
ש מהמחוזות ומהאגפים השונים. מטרת הקורס היא לייצר 'סיירת חדשנות' משטרתית, 

מעין קהילת חדשנות, שתפקידה, בין השאר, להכשיר שוטרים וקצינים באופן שיוכלו  ל

א
גת מחזורים  שני  להיפתח  צפויים   2019 בשנת  ביחידותיהם.  חדשנות  תהליכי  להוביל 

יר נוספים של קורס זה, במטרה להגדיל את קהילת החדשנות במשטרת ישראל ולאפשר 

יצירת מובילי חדשנות נוספים, ביחידות נוספות. ם

והאקתונים  חדשנות  אירועי  מספר   (2018) האחרונה  בשנה  ערכה  ישראל  משטרת 
ההסעדה  בתחום  השוטרים  רצון  שביעות  לשיפור  האקתון  בהם  פנים-ארגוניים, 
אמון  ולחיזוק  השירות  לשיפור  פו"מ  חניכי  האקתון  הוא  פומתון,  ישראל;  במשטרת 
הציבור; השילוביות והשיתופיות של משטרת ישראל בראייה פנים וחוץ-ארגונית; יום 

חדשנות למחלקת הבינוי ועוד. 

 Lean במודל  רעיונאות  מתהליכי  כתוצאה  שצמחו  .מים  מיז מלווה  החדשנות  יחידת 
ומטרתו 9 - מיזם שנערך במשל"ט של מחוז דרום,  "SMS בדרך אליך"  כגון:   ,Canvas

לקצר את אי הוודאות של האזרח באשר לזמן הגעה צפוי של ניידת לאירוע בעבירות 
לכוחות המשטרה  עד סמוך  מגיעה  אוכל אשר  - משאית  "פוד-טראק"  חיים;  איכות 
הפרוסים בשטח בעת מבצעים ומספקת בטווחי זמן קצרים אוכל טרי וחם לשוטרים; 
בין  הקשר  להידוק  חדרה,  משטרת  בתחנת  שנערך  מיזם   - הסב"  "שומרי  פרויקט 
קבוצות  של  רשתי  מודל  ע"י  ובחירום  בשגרה  המשטרה  לבין  הקשישים  אוכלוסיית 

וואטס-אפ, קבוצת ניהול וקבוצות אזוריות, עם נציג בעולם הווירטואלי והפיזי. 

במסגרת קבוצת מיקוד שהתקיימה במהלך שנת 2018 בהובלת מרכז הידע לחדשנות 
בטכניון בנושא חדשנות במשטרת ישראל, נשאלו השוטרים איך הם תופסים חדשנות 10

חדשניים  פתרונות  בפיתוח  תומכת  ישראל  משטרת  מידה  באיזו  כשנשאלו  בארגון. 
.מים, הציון שניתן היה 4 מתוך 5. כלומר, אנשים  לבעיות ארגוניות והופכת אותם למיז
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IDEA- מודל לפתרון בעיות  7

SCAMPER- שיטה מוכרת ובדוקה לפיתוח מואץ של רעיונות בעזרת שבעה כלי-חשיבה.   8

מודל שמטרתו שיפור רווחיות הארגון לאורך זמן והגברת שביעות הרצון של הלקוח, זאת באמצעות תפיסת ניהול   9

הכוללת אלמנטיים תרבותיים וטכניים ומדגישה את נק' מבטו של הלקוח מנקודת מבט הוליסטית וכן מתאר את 

האופן שבו ארגון מייצר, מעביר ומעניק ערך (Value) ללקוחות שלו.

 innovation.technion.ac.il/default.asp ,Knowledge Center For Innovation -מרכז הידע לחדשנות בטכניון  10
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כמה  עד  הקבוצה  כשנשאלה  מאידך,  חדשנות.  המאפשר  ככזה  הארגון  את  תופסים 

הארגון מאפשר מסגרת שיטתית להעלאת רעיונות, הציון שניתן היה 3.4 מתוך 5.ח ד
שונים, נש פעולה  שיתופי  באמצעות  היא  פתוחה  חדשנות  לביצוע  השיטות  אחת  ו

11ת , קהילות חדשנות,   ביניהם גם שיתופי פעולה עם מוסדות האקדמיה, אקסלרטורים ב
חדשנות מ בתהליכי  העולים  והאתגרים  הבעיות  הבאת  ועוד.  רשת מומחים תומכת 

ש

נוסף להעלאת פתרונות  אמצעי  לשמש  יכול  שונות  מדיסציפלינות  לסטודנטים  רט

לבעיות מורכבות והבאת כיווני חשיבה ומענים חדשים לאתגרי המשטרה. י ת
למנהל, ש המכללה  עם  ישראל  משטרת  שיתוף הפעולה של  במסגרת   ,2017 בשנת  ר

בחוג ליזמות, חדשנות ועיצוב, הוחלט לבחון אסטרטגיות המקדמות חדשנות בשיטור א עתידי, תוך התמקדות במפגש הראשון של האזרח עם המשטרה. דרך העבודה כללה  ל ב
איסוף נתונים, ניתוח מידע ממקורות שונים, זיהוי תופעות, חשיבה יצירתית וחדשנות יע הציגו  ןד הקורס,  בסיום  מרחבית.  עיצוב שירות, והתערבות  כגון:  ושיטות,  כלים  במגוון  הסטודנטים בפני הגורמים הרלוונטיים במשטרת ישראל את התוצרים.  לש

א
מזווית ת המשטרה,  של  האינטרנט  אתר  בנושא  פרויקט  הבולטים:  הפרויקטים  בין  על ירג הדיווח  רמת  את  להעלות  כיצד  בשאלה,  שעסק  פרויקט  וכן  האזרח,  הסתכלות 

עבירות בהן התיק נסגר, אך לציבור עדיין יש עניין בדבר (כגון גניבות אופניים).  ם

לשיתופי פעולה מסוג זה יש חשיבות וערך כפול שכן, גם בכוחם להשפיע על האופן בו 
הסטודנטים תופסים את המשטרה, וגם, מבחינת המשטרה - אשר מקבלת תוצר עם 
חשיבה יצירתית אזרחית, השוברת קיבעונות מחשבתיים ומציגה נקודת מבט אחרת 

מהרגיל. 

כנסים של חדשנות (הראשון בדצמבר  ישראל שני  קיימה משטרת  בשנים האחרונות 
2015, בהובלת אגף התכנון והארגון; והשני, ביולי 2018, בהובלת אגף תמיכה לוגיסטית).
מטרת הכנס הראשון הייתה חשיפה לכיווני חשיבה חדשים, מגמות וטכנולוגיה וכללה 
תערוכה טכנולוגית וכן הדגמות של טכנולוגיות מתקדמות שפיתחה המשטרה, והכנס 
לתת  במטרה  טכנולוגית  ותערוכה  הרצאות  כלל  לוגיסטית,  תמיכה  אגף  של  השני, 

חשיפה לכיוונים ומגמות בעולמות הטכנו-לוגיסטים וכן לייצר נטוורקינג פנים וחוץ 12
שנכנסת  החדשנות'  'רוח  במיצוי  משמעותית  דרך  אבן  מהווים  אלה  כנסים  ארגוני. 

למשטרה בשנים האחרונות.                             

כחלק  טכנולוגיים  בהאקתונים  שותפה  הייתה  המשטרה  האחרונות,  בשנים  בנוסף, 
ההאקתון  זו,  במסגרת  .מים.  ויז סטודנטים  האקדמיה,  עם  יחד  הפתוחה,  מהחדשנות 
התכנון  ואגף  הסייבר  יחידת  בשיתוף  בנגב  גוריון  בן  באוניברסיטת  התקיים  הראשון 
והארגון של משטרת ישראל, והתמקד באתגרי השיטור העתידי. האקתון בהשתתפות 
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אקסלרטור/מאיץ - תכנית האצה וליווי ליזמים בשלבים מוקדמים (Seed) של המעבר מרעיון לביצוע. תכנית ההאצה   11

מסייעת ליזמים במתן מקום פיזי, בחשיפה, בליווי, בייעוץ מקצועי וטכנולוגי ובפיתוח המוצר או השירות (כולל חקר 

שוק, בניית תכניות עבודה, פיתוח מודלים עסקיים ועוד). מעבר לצוות המפעיל את תכנית ההאצה, מוצעת, לרוב, 

נבחרת מנטורים מומחים, בתחומם, על מנת שיתרמו מניסיונם הרב בתחומים ספציפיים. במרבית האקסלרטורים 

העבודה נעשית בחללי עבודה משותפים ועצם העבודה לצד יזמים אחרים תורמת רבות.

נטוורקינג- רישות עסקי, גישה שיווקית העושה שימוש במפגשים חברתיים של אנשי עסקים ובעלי עסקים מרקעים   12

שונים, למטרת יצירת רשתות חברתיות העשויות להוביל לשיתופי פעולה.
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יזמים, סטודנטים ומתכנתים, שני התקיים בשיתוף המרכז הבינתחומי ומשטרת מחוז 

דח תל אביב, יחד עם אגף התכנון והארגון, והתמקד באתגרי משטרת מחוז ת"א.

ונש שנת  הייתה שותפה במהלך  תכנון,  משטרת ישראל, בהובלת יחידת החדשנות באגף 

ב ת 2016 במחזור של מאיץ חברות הזנק (אקסלרטור) - ה-HAC - של עיריית הרצליה. 

מ 13 , במחזור זה השתתפו שישה סטארט-אפים, וביניהם המיזם החברתי "שומרי הדרך"

ש
ט אזרחית  אכיפה  באמצעות  בכביש  ובריונות  חמורות  תנועה  עבירות  תיעוד  שעיקרו 

ר
המשטרה,  ת עם  פעולה  בשיתוף  בפועל  ועובד  יושם  זה  סטארט-אפ  ההמון.  וחכמת 

י
ש בתיקים  טיפול  העיקרי  שתפקידה  משטרתית  יחידה  גם  הוקמה  לאחרונה   כאשר 

ר
א שמתקבלים ע"י מתנדבי המיזם.

ב ל המחזור באקסלרטור נמשך כארבעה חודשים. הסטארטאפים נבחרו בקפידה כבעלי 

דיע במרחב  ובטיחות  הפנים  ביטחון  בנושאי  טכנולוגיים  פתרונות  מציאת  בתחום  עניין 

 ן
ש .רים של משטרת ישראל ומנטורים של ה-HAC שסייעו לסטארט- העירוני, זכו למנטו

אפים בבניית תכנית עסקית ובמיקוד העבודה. ל

א
גת "אם אתה רוצה לחדש ולהיות מקורי, אתה חייב לאמץ מידה מסוימת של אי ודאות, 

יר (Pixar אד קאטמול. חברת) "גם כשזה לא נוח לך, ולדעת לקום על הרגליים כשזה לא עובד

 ם

לסיכום
גדולים  בארגונים  מהיר.  שינויים  קצב  ומכתיבה  דינאמית  היא  הנוכחית  המציאות 
ההנהלה מגדירה את ייעוד החברה, תחומי הליבה, החזון, האסטרטגיה, ערכי הליבה 
ומפת הדרכים. כל אלה מהווים מצפן ארגוני המסייע להנהלה לנווט ולהחליט באילו 

תחומי פעילות למקד את מאמצי החדשנות. 

המצפן הארגוני מושפע ממגמות עתידיות, ומגמות חדשות משפיעות ומחייבות עדכון 
המצפן מעת לעת. 

החל   - שונים  בהקשרים  נדון  הוא  מבלבל.  אף  ולעתים  רחב.  תחום  היא  חדשנות 
מהיכולת למצוא פתרון לבעיה מבצעית וכלה בתכנון יכולות טכנולוגיות פורצות-דרך 

ומימושן. 

המושגים חדשנות ויצירתיות מכסים טווח רחב של מיומנויות שונות. חשיבה יצירתית 
אליהם  ה'שגורים',  המקובלים,  החשיבה  מצירי  לסטות  שלנו  היכולת  למעשה,  היא, 
התרגלנו או הורגלנו, במטרה לגבש תפישות חדשות, ו'אחרות', הרואות את התמונה 

מזוויות אחרות, לא שגרתיות.

משטרת ישראל שואפת ליישם עקרונות של יצירתיות וחדשנות. רוח זו מובילה לביצוע 
מעשי בשטח, הן ברמת הקניית הכלים בנושאים אלה לשוטרים בדרגות השונות, והן 
בהובלת יוזמות וניסויים שנראה כי יש בכוחם, לשנות ולקדם את העשייה המשטרתית 
הקורס  הוא  במשטרה,  החדשנות  בהטמעת  המשמעותיים  הצעדים  אחד  בפועל. 
למובילי חדשנות, שבימים אלה מסיים את מחזורו הראשון, ופונה לשוטרים מתחומים 
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את  פנים משטרתית שתפיץ  'סיירת חדשנות'  לייצר  מנת  על  שונות  ובדרגות  שונים 
בשורת החדשנות ותנחיל אותה באגפים ובמרחבים השונים. תהליך כזה עשוי להוביל 
ובעיות  אתגרים  עם  והתמודדות  חדשנית  עשייה  לטובת  המשטרתי   DNA-ב לשינוי 

באופן יצירתי.

ותוך  משמעותיים,  אך  קטנים  בצעדים  האחרונות,  בשנים  ונרקמים  הולכים  אלה  כל 
אמונה מלאה בדרך ובתרומתם של תוצריה לביצועי הארגון. 

מתבקשות  משטרות  בו  להשתנות,  הולך  כי  נראה  שלא  הנוכחי,  הכלכלי  באקלים 
לעשות "יותר עם פחות", כשעלויות העסקת כוח האדם הן המרכיב המרכזי בתקציב 
המשטרתי, החובה להיות יצירתי וחדשני, כמו גם להשתמש במשאב האנושי בארגון 

בצורה יעילה ככל שניתן, מקבלת משנה תוקף.  

גם תחום החדשנות: הדרך  לשימוש בתחום  כך  ביום אחד,  נבנתה  רומא, שלא  כמו 
"לא רגיל" זה עדיין ארוכה, עד למיסודו השיטתי והמלא בארגון. תקוותנו כי מאמר זה 
יקים ניצנים נוספים של תומכים ומובילי חדשנות בארגון, אשר יוכלו לשמש שגרירים 

ביחידותיהם. 

"הצורך של החברה בחדשנות הוא כורח המציאות, עניין של 'להיות או לחדול" (דניאל 
(KLA-Tencor  קנדל סמנכ"ל הטכנולוגיה
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מ מחקר הערכת תכנית אמו"ן

ח
דו"ח מס' 1: סל עבירות פע"ר רק

ה
רע פרופ' דיויד וייסבורד, פרופ' באדי חסייסי,

כ
ד"ר יעל לטמנוביץ, ד"ר תומר כרמל, גב' שני תשובה ת

נכת המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית

י
אוגוסט 2018 ת

א
ן"ומ תקציר 

הדו"ח הראשון שמוגש במסגרת מחקר הערכה של תכנית אסטרטגיית מניעה ומיקוד 
ניהולי (להלן: אמו"ן) עוסק ביעילות התוכנית בהתמודדות עם פשיעת עבירות רכוש 

(להלן: הפע"ר) מבחינת ירידה בהיקף סל עבירות זה. 

הדו"ח מתאר את הרקע המחקרי העומד בבסיסה של תכנית האמו"ן.  הוא סוקר את 
הבסיס האמפירי של האסטרטגיות עליהן בנויה תכנית אמו"ן, הכלולות בתחום השיטור 
היזום. סקירה זו מצאה כי ישנן הוכחות מחקריות איתנות ליעילות אסטרטגיות אלו, הן 
בהתמודדות עם בעיות פשיעה ועבירות איכות חיים והן בשיפור הקשר בין האזרחים 
למשטרה. הסקירה גם מדגימה כי במסגרת הגישות ניתן להתמודד בהצלחה עם סל 

עבירות הפע"ר. על פי ממצאים אלו הוערך שיש פוטנציאל להצלחתה של התוכנית.

הדו"ח מציג בהרחבה את שיטת המחקר הכמותית שבה נעשה שימוש לצורך הערכת 
ההשפעה. מדובר במערך מחקר דמוי-ניסויי במסגרתו הוצמדו לשלוש תחנות משטרה 
שבחרו להתמקד בבעיית הפע"ר בתכנית אמו"ן בשנת 2017 (תחנות ה"טיפול") שתי 
תחנות "ביקורת" דומות להן. בנייתו של כלי בעל תוקף ארגוני המאפשר להתאים בין 
ויכול  הוא הישג בפני עצמו  תחנות משטרה במדדים פרקטיים אך מבוססי תיאוריה 
לשרת את משטרת ישראל גם לצרכים נוספים. מדדי התוצאה נבחנו לפני ואחרי תחילת 
הטיפול בכל אחת מהקבוצות. מדדי התוצאה שנבדקו הם מספר האירועים המדווחים 
זו  שמתודולוגיה  למרות  כי  יצוין  התחנה.  שטח  ובכלל  הטיפול  אזור  בתוך  למשטרה 
גם  שימוש  בה  ייעשה  הפע"ר,  לבעיית  ביחס  התכנית  יעילות  בחינת  עבור  פותחה 

בהמשך המחקר, בבחינת יעילות התכנית ביחס לבעיות אחרות.

ממצאי המחקר הראו כי בשתיים מהתחנות שנבדקו הטיפול בעבירות הפע"ר במסגרת 
תכנית האמו"ן משפיע לחיוב בשטח הטיפול ('הפוליגון'). בתחנות אלו נמצאה מגמה 
דומה גם מחוץ לשטח הטיפול (אף כי אפקט קטן יותר ופחות עקבי). ממצא זה מעיד 
שלא הייתה התקה של עבירות הפע"ר מחוץ לפוליגון (כלומר זליגה של העבירות לאזור 
בשיעורי  שהתאפיינה  השלישית,  בתחנה  הבלון').  'אפקט  הטיפול,  אזור  את  שמקיף 

פשיעת פע"ר נמוכים, לא נמצאה עדות להשפעה של תכנית האמו"ן.  

לסיכום, בהתבסס על מערך המחקר בו השתמשנו, ניתן לומר כי תכנית אמו"ן מתאימה 
מדובר  כי  לזכור  חשוב  הפשיעה.  ממדי  צמצום  של  בהיבט  הפע"ר  בעבירות  לטיפול 
עוסקת  בהן  הבעיות  כל  לגבי  נתונים  בידינו  יהיו  כאשר  המחקר:  של  הראשון  בחלק 
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התוכנית נוכל להסיק מסקנות רחבות יותר לגבי יעילותה של תכנית האמו"ן. בנוסף, 

לגבי תחום הפע"ר באופן ספציפי (כמו גם שאר הבעיות) שני היבטים נוספים אותם מ ח
יישום ק של  לעומק  ובחינה  הציבור  אמון  על  התוכנית  השפעת  של  ההיבט  הם:  נבחן   ר

התוכנית שתאפשר להבין אלו אסטרטגיות חשובות במיוחד להתמודדות עם כל בעיה.ה ניתן לקבל גרסה מלאה של הדו"ח בפניה לקצין המחקר רפ"ק אלון הולנברג.כרע

 ת
תודות ינכת  ת

א

באגף  רבים  אנשים  ותרומתם של  פעולה  בזכות שיתוף  ומתקדם  זה מתקיים  מחקר  התכנון/ מחלקת אסטרטגיה במשטרת ישראל. תודתנו נתונה להם על שהראו מחויבות ן"ומ
ותמיכה עקבית ולא מסויגת במחקר ואפשרו לו לצאת מן הכוח אל הפועל. תודה גם 
לכל המפקדים והשוטרים בתחנות המשטרה שסייעו לנו במהלך המחקר והאירו את 

עינינו.

הקדמה לדו"ח
מחקר  במסגרת  ישראל  למשטרת  שמוגשים  דו"חות  בסדרת  הראשון  הוא  זה  דו"ח 
ההערכה של תכנית האמו"ן. את המחקר התלת-שנתי מובילים  פרופ' דיויד וייסבורד 
ופרופ' באדי חסייסי מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית. המחקר מתקיים 
בתמיכה ובשיתוף פעולה עם המחלקה לאסטרטגיה באגף התכנון של משטרת ישראל. 
לאקדמיה  המשטרה  בין  ההדוק  הפעולה  שיתוף  מבחינת  גבולות  פורץ  מחקר  זהו 
בישראל משלב הגייתו ועד הוצאתו לפועל. זהו גם מחקר פורץ דרך מבחינת יכולתו 

לספק תשובות לשאלות מהותיות בתחום מדעי השיטור.

תכנית האמו"ן - 'אסטרטגיות מניעה ומיקוד ניהולי' - היא תכנית הדגל של משטרת 
ישראל אשר פועלת החל מ- 2016. תכנית זו הגדירה שינויים מהותיים בתכנון וביצוע 
 proactive) יזום  שיטור  של  ארגוני  אתוס  מגדירה  היא  ראשית,  המשטרה.  עבודת 
policing), במסגרתו המשטרה מעבירה את מרכז הכובד מ'תגובתיות' (reactivity) לזיהוי 
ולצד האכיפה המסורתית, מאמצת  ('בעיות') בהם עליה לטפל,  נושאים  אקטיבי של 
יותר מבעבר. שנית, מרכז הכובד התכנוני והגדרת בעיות אלו  ראיית עולם מניעתית 
עובר מן המטה אל התחנה. שינוי זה מהותי בשני היבטים. בהיבט הראשון התוכנית 
נותנת מקום מרכזי לידע ולניסיון הקיימים ברמת התחנה ומכירה בערך הרב שלהם 
בהתמודדות עם בעיות הפשיעה. ניתן מקום רב יותר לתחנות להגדיר סדרי עדיפויות 
ולפעול להשגת מטרות, תוך רתימת משאבים ארגוניים. בהיבט השני התוכנית נותנת 
מקום מרכזי לסדרי העדיפויות של האזרחים אותם משרתת התחנה. הנושאים בהם 
האזרחים,  עם  התייעצות  תוך  נבחרים  שלה  העבודה  בתוכנית  התחנה  מתמקדת 
זה  שינוי  הקהילה.  את  ולשלב  לרתום  אמורים  הבעיות  עם  להתמודדות  והפתרונות 
לומר  ניתן  ישראל.  ברחבי  שונות  וערים  קהילות  של  ולייחודיות  להטרוגניות  מותאם 
מקומי  שיטור  של  לתפיסה  ריכוזיות  והגדרות  ממטרות  מתרחקת  האמו"ן  תכנית  כי 
מוכוון-קהילה, תוך שימוש באסטרטגיות מבוססות-ראיות. בכך, היא חותרת לחיזוק 
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וחידוש הברית בין המשטרה לכלל הציבור.

מ
ח נמצאו  אשר  עיקריות  גישות  ארבע  של  שילוב  לראשונה  מדגימה  האמו"ן  תכנית 

(Weisburd, Telep, Hinkle  רק בעיות"  מוכוון  "שיטור  אמפיריים:  במחקרים  אפקטיביות 

ה
ע מקום"  ממוקד  "שיטור   ,(Cornish & Clarke, 1987) מצבית"  "מניעה   ,(& Eck, 2008

כר (Weisburd, 2015), ו"שיטור מוכוון קהילה" (Sherman & Eck, 2002) . שילוב זה עשוי 

 ת
ת לסייע הן בצמצום הפשיעה עצמה (Weisburd & Eck, 2004) הן בהגברת אמון הציבור 

ינכ במשטרה ,(Tyler, 2004) והן בהפחתת הפחד מפשיעה. אחד החידושים של התוכנית 

הוא בשילוב של גישות אלו במסגרת תכנית אחת באופן אינטגרטיבי.  הגישות יכולות  ת

א
מ לחזק זו את זו, ולהוביל לתוצאות סינרגטיות (Eck & Madensen, 2012). בנוסף, מרכיב 

ן"ו השטח  לאנשי  המותאמת  מתוחכמת  מדידה  מערכת  הוא  האמו"ן  תכנית  של  מרכזי 
שעושים בה שימוש יומיומי. היא פותחת פתח לניתוח נתונים בעל חשיבות אופרטיבית 
ואסטרטגית לארגון. נתונים אלו הם מרכזיים ביכולת לקיים מחקר הערכה משמעותי. 

מחקר הערכה זה מבקש להעריך הן את השפעת תכנית אמו"ן על מדדי פשיעה ואמון 
 ,(Process evaluation) והן את תהליך יישומה של התוכנית (Impact evaluation) הציבור
זאת באמצעות שילוב שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות חדשניות. שני חלקי המחקר 
של  היתרונות  אחד  זהו  התכנון.  באגף  שותפינו  עם  מתמדת  שיחה  תוך  מתקיימים 
ב'נתונים  עוסקים  אנו  אין  ישראל:  למשטרת  רלוונטי  להיות  ביכולתו  ומרכזי  המחקר 
היבשים' בלבד אלא שואפים למקם אותם בהקשרם ולהבין את משמעותם. אתגרים 
רבים עימם התמודדנו בהצלחה באים לידי ביטוי כבר בדו"ח זה: היכולת לאפיין לעומק 
את תכנית אמו"ן ואת תהליכי העבודה הארגוניים הנגזרים ממנה, ולעשות שימוש בידע 

זה כחלק ממערך המחקר. 

"הבעיות" בהן מטפלת המשטרה עומדות במרכז המחקר, ואנו מבקשים לבדוק באיזה 
בחרו לטפל. המחקר  בהן  מידת הצלחה התמודדו התחנות עם הבעיות  ובאיזו  אופן 
לפעול.  התוכנית  החלה  מאז  התחנות  עסקו  בהן  המרכזיות  הבעיות  בתשע  יעסוק 
הבעיות שנבחרו להתמקדות שונות במהותן אחת מהשנייה ולכן ההצלחה בטיפול בכל 
בעיה תיבחן בנפרד. הבעיות מהוות עוגן שסביבו נבנה המחקר: כל בעיה תטופל בנפרד 
יתאפשר  לבסוף  היישום.  וניתוח  דמוי-ניסוי  מערך  בניית  ספרות,  סקירת  מבחינת 

מבט-על על כלל הבעיות יחד.

אמו"ן  תכנית  של  הרפורמה  האם  לקבוע  שיאפשר  בכך  רב  ארגוני  ערך  זה  למחקר 
ארגוני  תכנון  לצורך  והן  ארגונית  למידה  לצורך  הן  ליישום,  וניתנת  ביעדיה  עומדת 
עתידי. באפשרותו של מחקר זה להציב את משטרת ישראל בחזית התנועה לשיטור 
מבוסס-ראיות בעולם. בנוסף, מחקר זה הוא בעל ערך בינלאומי הן ברמה האקדמית 
והן ברמת הפרקטיקה. יש ביכולתו לסייע בהבנת תופעות הפשיעה השונות ובהפחתת 

ממדיהן על ידי זיהוי אסטרטגיות שיטור יעילות להתמודדות עמן. 

דו"ח ראשון זה מציג את תוצאות מחקר ההשפעה בתחום עבירות הפע"ר.  סל עבירות 
גניבה מרכב  הפע"ר כולל בתוכו ארבע עבירות: התפרצות לדירה, התפרצות לעסק, 
 כעבירות 
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וגניבת רכב. עבירות הפע"ר נתפסות הן בעיני האזרחים והן בעיני השוטרים
קשה  לפגיעה  העבירה,  נפגעי  של  לרכוש  הכלכלי  לנזק  מעבר  הגורמות,  חמורות 
 .(2010 ווילצ'יק-אביעד,  (אהרוני-גולדנברג  בטוחים  לחוש  ובזכותם  נפשם  בשלוות 



לגרסה המקוצרת של הדו"ח שמפורסמת במסגרת חוברת זאת שלושה חלקים. החלק 

הראשון מציג את הבסיס המחקרי של תכנית אמו"ן, ובפרט של טיפול בבעיית הפע"ר. מ ח
בצמצום ק התכנית  ליעילות  בנוגע  והתוצאות  המחקר  שיטת  את  כולל  השני  החלק   ר

שנבנתה ה המתודולוגיה  בהרחבה  מוצגת  זה  חלק  במסגרת  הפע"ר,  עבירות  שיעורי  לצורך המחקר: השוואה בין תחנות שבחרו להתמקד בבעיה זו במסגרת תכנית אמו"ן רע כ
לאלה שטיפלו בבעיה כחלק מפעילות משטרתית רגילה. החלק השלישי  דן בתוצאות  ת

וממקם אותן בהקשרו הרחב של המחקר. כת ינ
  ת

א
1. סקירת ספרות: הערכת הבסיס המחקרי של תכנית האמו"ן ומ ן"

1.1 אפיון ובחינה של תכנית האמו"ן

כפי שנכתב בהקדמה לדו"ח זה, תכנית האמו"ן - 'אסטרטגיות מניעה ומיקוד ניהולי' 
ארגוני  תיאור  המשטרה.  עבודת  וביצוע  בתכנון  מהותיים  שינויים  מספר  הגדירה   -
נעשית  השנתיים  היעדים  קביעת  התוכנית,  במסגרת  כי  גורס  התוכנית  של  'יבש' 
עמן  פשיעה  קטגוריות  כלומר   - 'בעיות'  שלוש  לבחור  תחנה  כל  על  התחנה.  ברמת 
חמורות  פליליות  עבירות  להיות  יכולות  אלו  בעיות  ממוקדת.  בצורה  תתמודד  היא 
כמו אלימות וירי וגם בעיות איכות חיים כמו רעש או מטרדי תנועה: התוכנית אמורה 
על  בהתבסס  נבחרות  הבעיות  המשטרה.  עוסקת  בהם  הנושאים  לכלל  מענה  לתת 
הידע והנתונים המשטרתיים הקיימים ותוך התחשבות בסדר העדיפויות אותן מציבה 
נוספת שמוגדרת ברמת המטה  . בעיה  נותנת התחנה שירות  הקהילה המקומית לה 
היא תאונות דרכים ומשותפת לכלל התחנות. כל בעיה שנבחרת מוגדרת גם מבחינת 
מיקודה הגיאוגרפי ('פוליגון') שיכול לנוע בין מקבץ רחובות, לשכונה, לעיר. לכל בעיה 
נבנית 'תכנית תקיפה' (תכנית עבודה) שעליה להכיל טקטיקות מניעה מצבית, שילוב 
תחנתיים.  רק  ולא  מחוזיים  במשאבים  ושימוש  חוץ-משטרתיים  גורמים  או  הקהילה 
הפשיעה  מדדי  והפחתת  הבעיה  עם  בהתמודדות  ההצלחה)  חוסר  (או  ההצלחה 
הרלוונטיים בפוליגון נמצאת במעקב מתמשך ותדיר/יום-יומי, וזוכה לתשומת לב רבה 

ברמת התחנה, המחוז וברמה הארצית בדיוני סטטוס עיתיים. 

'מה  לגבי  השיטור  במדעי  מובילות  לתיאוריות  התייחסות  תוך  נבנתה  אמו"ן  תכנית 
עובד' בהפחתת פשיעה. מבט עומק מגלה שמעבר לתיאור היבש ניתן להבחין במספר 
אסטרטגיות וטקטיקות של שיטור המגולמות בתוכנית האופרטיבית המורכבת. החזון 
גישת  את  שמרכיבות  והאסטרטגיות  העקרונות  את  משקף  התוכנית  של  שבבסיסה 

 .(Proactive Policing) השיטור היזום

השיטור היזום התפתח בעקבות העלייה בשיעורי הפשיעה בשנות ה-60 של המאה 
העשרים והגברת הספקנות בנוגע ליעילותן של גישות השיטור המסורתיות. הוא מאפיין 
כיום את פעילותן של משטרות רבות בעולם. בניגוד לשיטות השיטור המסורתיות אשר 
התאפיינו בתגובה לאירוע עברייני לאחר התרחשותו (Reactive Policing), גישת השיטור 
ן לפעול באופן יזום 
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היזום מתייחסת להחלטה אסטרטגית שמתקבלת במשטרה כארגו
ומתוכנן להפחתת הפשיעה. כתפיסה מקצועית, גישה זו מדגישה את מניעת הפשיעה, 



הפניית משאבי שיטור על בסיס של יוזמה משטרתית והתמקדות בגורמים הבסיסיים 

מ
ח שעשויים להניע פשיעה ועבירות איכות חיים.  

(National Academy of Sciences)  רק למדעים  האמריקאית  האקדמיה  של  עדכני  דו"ח 

ה
ע בהפחתת  יעילותה  מרכיביה,  מבחינת  היזום  השיטור  גישת  את  לעומק  חקר 

כר  Weisburd &) משטרה-קהילה  יחסי  ועל  הקהילה  על  והשפעותיה  פשיעה, 

 ת
ת שלמעשה  גישות  בארבע  הממוקדת  טיפולוגיה  הציג  הדו"ח   .(Majmundar, 2017

ינכ  Place based) מקום  ממוקדות  שיטור  אסטרטגיות  היזום:  השיטור  את  מרכיבות 

(Problem solving approach),  ת בעיות  פתרון  מכוונות  שיטור  אסטרטגיות   ,(approach

א 1

מ (Person focused approach) מועדים  בעבריינים  שמתמקדת  שיטור   אסטרטגיות 

ן"ו ואסטרטגיות שיטור מכוונות קהילה (Community based approach). כפי שניתן לראות, 
 (Third Party Policing) 'יש חפיפה מסוימת בין הגישות. כך, 'שיטור על-ידי גורם שלישי
מקוטלג כחלק משיטור פתרון בעיות, אך ברור שהוא קשור לגישה מכוונת קהילה שכן 
גורם שלישי זה הוא לעיתים קרובות ארגונים או פרטים בקהילה, לדוגמא הורים, בעלי 

עסקים מקומיים, מנהיגים דתיים. 

הדו"ח של האקדמיה האמריקאית למדעים לגבי שיטור יזום קובע כי ישנן ראיות חזקות 
מספיק על מנת להמליץ על השימוש בחלק ניכר מהאסטרטגיות הארגוניות הנובעות 
קשרי  שיפור  לצורך  גם  אך  פשיעה,  הפחתת  היא  המטרה  אם  במיוחד  זו,  מגישה 
 Weisburd & Majmundar,) האזרחים  של  הביטחון  תחושת  וחיזוק  משטרה-קהילה 
ריכוז  יש  לגבי התמקדות באזורים בהם  הן  ביותר  2017). הראיות החיוביות החזקות 
עומק  בבעיות  התמקדות  לפשיעה,  מועדים  באנשים  התמקדות  פשיעה,  של  גבוה 
 כי מרבית הידע הקיים 
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המולידות פשיעה ושיטור מכוון קהילה. עם זאת חשוב לציין
בשנים  נערכו  המחקרים  שרב  משום  זאת  הקצר.  לטווח  תוכניות  השפעת  לגבי  הוא 
האחרונות, לצד התפתחות מדעי השיטור ובהעדרם של נתונים לגבי השפעה לטווח 

ארוך של התערבויות בתחום השיטור בשל הסטנדרטים הנהוגים בתחום. 

מחקרי  כלי  ראיות,  מבוסס  לשיטור  המטריצה  עם  אחד  בקנה  עולים  הדו"ח  ממצאי 
חשוב המאפשר להעריך תוכניות שיטור על פי מספר פרמטרים כגון מידת היוזמה, 
כתוכנית  אמו"ן  תכנית  לראות,  שניתן  כפי  התוכנית.  של  המוקד  וסוג  המיקוד  מידת 
חזקות  ראיות אמפיריות  ישנן  גם ממסקנות המטריצה.  חיזוק  אינטגרטיבית מקבלת 
לגבי יעילותן של תכניות הממוקדות באזור גיאוגרפי מוגדר כגון שכונה - במקרה של 
וכן בעלות מיקוד גבוה - כפי שבתכנית אמו"ן יש מיקוד  תכנית אמו"ן זהו הפוליגון, 
בבעיה ספציפית ולא ב'פשיעה' באופן כללי. הראיות תומכות בפוטנציאל של תכניות 

אלו גם לגבי שיטות שיטור יזום וגם לגבי שיטור תגובתי יותר.

אם כך, שני מקורות מידע איכותיים ביותר מצביעים על הפוטנציאל של תכנית אמו"ן 
להשיג את מטרותיה. 

כחלק מהטרמינולוגיה של שיטור יזום, 'אסטרטגיות שיטור מכוונות אנשים' הן מקבץ של אסטרטגיות שמתמקדות   1

ידי מספר  ידי התמקדות בעבריינים מועדים, מתוך ההנחה שרב הפשעים מבוצעים על  במניעה של פשיעה על 

מצומצם של אנשים. מקבץ זה כולל: התרעה ממוקדת, תכניות לטיפול בעבריינים חוזרים, פעילויות 'עיכוב וחיפוש'. 

Dummy Text



1.2 מה עובד בעבירות פע"ר?

מ
חלק זה בפרק ממקד את המבט המחקרי לעבירות הפע"ר. בחינה זו מאפשרת לבסס ח את הרלוונטיות של התוכנית לכל בעיה בפני עצמה (שכן יתכן, באופן היפותטי, שיש  רק ה

תחומי פשיעה שאין בהם ראיות חזקות ליתרון של הגישות הכלולות בשיטור היזום ע והמניעתי). כר  ת
עבירות ת שיעורי  בצמצום  יעילות  נמצאו  עיקריות  אסטרטגיות  שלוש  הספרות,  לפי  אסטרטגיות ינכ מרכב):  וגניבה  רכב  גניבת  לעסקים,  פריצה  לבתים,  (פריצה  הפע"ר  ההתערבויות  ת מקום.  ממוקדות  ואסטרטגיות  מצבית  מניעה  בעיות,  פתרון  מוכוונות  א

מהוות ומ אף  קרובות  ולעיתים  ן" 
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אלו גישות  של  מעקרונותיהן  שואבות  שנסקרו  השונות 
 .(Weisburd & Majmundar, 2017) שילוב של הגישות

דוגמה  מהווה  הפשיעה  להפחתת  כאמצעי  רחוב  בתאורת  השימוש  למשל,  כך 
לאסטרטגיה מכוונת פתרון בעיות, שכן התאורה מהווה טיפול בגורם אפשרי לבעיית 
התאורה  שכן  מצבית,  למניעה  דוגמה  גם  מהווה  זו  טקטיקה  זו,  במסגרת  הפשיעה. 
מגבירה את הפיקוח הטבעי אשר מהווה אחד מ-25 הטכניקות שהעלו קורניש וקלארק 
(Cornish & Clarke, 2003) למניעה מצבית של הפשיעה. בדומה, שיפור תנאי התאורה 
ברחוב עשוי להוביל לעלייה במספר האנשים שנמצאים בחוץ בשעות החשכה, דבר 

 .(Bowers & Johnson, 2016) שבתורו, מוסיף לרמות הפיקוח

 ,(Weisburd & Majmundar, 2017 (ר':  מחקרים  במספר  יעילה  נמצאה  זו  טקטיקה 
לדוגמה: בסקירה שיטתית שערכו וולש ופרינגטון (Welsh & Farrington, 2008a) נסקרו 
לשימוש  שיש  ההשפעה  את  ובחנו   1999  -1974 בשנים  שנערכו  הערכה  מחקרי   13
8% מהמחקרים התמקדו בפריצה לבתים  בתאורת רחוב על שיעורי הפשיעה כאשר 
שנסקרו  במחקרים  רכב.  כלי  של  וגניבה  רכב  לכלי  בפריצה  התמקדו  נוספים  ו-8% 
שיעורי  מול  ההתערבות  נערכה  שבו  באזור  הפשיעה  שיעורי  של  השוואה  נערכה 
הפשיעה באזורים שכנים. במחקר נבדקו הן התקנה של תאורת רחוב במקומות שבהם 

היא לא הייתה קיימת והן שיפור תשתיות תאורה קיימות שיפעלו בשעות החשכה. 

סקירתם של וולש ופרינגטון (Welsh & Farrington, 2008a) הראתה ששיפור התאורה 
ברחובות מפחיתה את שיעורי הפשיעה ב-21% בהשוואה לאזורי ביקורת שבהם לא 
רק  לא  התאורה  שיפור  כי  נמצא,  כן  כמו  הרחוב.  תאורת  לשיפור  התערבות  נערכה 
על שיעור הפשיעה  גם  אלא  הלילה,  על שיעור הפשיעה המבוצעת בשעות  משפיע 
המבוצעת בשעות היום. במחקר נמצא כי שיפור בתאורת הרחוב הביא לירידה מובהקת 

בעבירות רכוש באזורי הטיפול לעומת אזורי הביקורת. 

טקטיקה נוספת שנמצאת בשימוש רב למניעת פשיעה היא השימוש במצלמות במעגל 
סגור (CCTV). גם טקטיקה זו חולקת את מאפייניהן של שתי גישות שיטור: התערבות 
זו קשורה באסטרטגיות המניעה המצבית שכן היא מגדילה את הסיכון של העבריין 
להיתפס (Welsh & Farrington, 2008a, 2008b, 2009), אך היא גם קשורה באסטרטגיות 
של שיטור ממוקד מקום כאשר השימוש במצלמות נעשה באופן מכוון ב'נקודות חמות' 

של פשיעה.

על  יזום  שימוש  האחת-  דרכים:  בשתי  מתאפשר  סגור  במעגל  במצלמות  השימוש 



ידי המשטרה כדי לפקח על מצבים חשודים, והשנייה- הצבת מצלמות לשם איסוף 

מ
ח מידע על פעילות פלילית ועל חשודים. נוכחות המצלמות עצמן מגבירה את ההרתעה 

באמצעות  רק יותר  ספציפית  להרתעה  מביא  במצלמות  היזום  השימוש  ואילו  הכללית, 

ה
ע  Weisburd & Majmundar,) הפניה של שוטרים לאזורים שיש בהם פעילות עבריינית

כר .(2017

 ת
ת זאת,  עם  מעורבים.  ממצאים  העלו  במצלמות  השימוש  יעילות  את  שבחנו  מחקרים 

ינכ הכללית  להרתעה  ביחס  המצלמות  יעילות  את  העריכו  אלו  מחקרים  כי  לציין  יש 

(שימוש פאסיבי במצלמות) ולא נתנו מקום לבחינת יעילות השימוש היזום במצלמות  ת

א
מ .(Weisburd & Majmundar, 2017)

ן"ו מחקרי   44 נסקרו   (Welsh & Farrington, 2008b) ופרינגטון  וולש  שערכו  בסקירה 
במצלמות  לשימוש  שיש  ההשפעה  את  ובחנו   2007-1978 בשנים  שנערכו  הערכה 
במעגל סגור (CCTV) על שיעורי הפשיעה (נבחנה בעיקר השפעה על עבירות רכוש) 
מבחינת  שנסקרו  ההתערבויות  בין  שוני  על  הצביעו  הממצאים  ציבוריים.  במקומות 
המיקום וההקשר בהם הותקנו המצלמות: חלק מוקמו בחניונים, אחרים במרכזי ערים 
וחלק אף התמקדו בתחבורה ציבורית או באזורים של דיור ציבורי. היה גם שוני נוסף 
שנגע לסוגי העבירות שההתערבות כוונה להפחתתם: עבירות רכוש, עבירות אלימות 

ואף שילוב של השתיים.

קיים אפקט  כי  (Welsh & Farrington, 2008b) העלתה  ופרינגטון  וולש  של  סקירתם 
חיובי צנוע אך עדיין מובהק סטטיסטית, של השימוש במצלמות על צמצום הפשיעה 
תלוי  זה  אפקט  כי  נמצא  זאת,  עם   .(1.19 של  ממוצע  אפקט  גודל  על  דווח  (במחקר 
בהקשר ובעבירות שנמדדו. כלומר, כאשר בוחנים את השפעת המצלמות על הפשיעה 
(פריצה  רכב  עבירות  להפחתת  תורם  במצלמות  השימוש  כי  עולה  העבירה  סוג  לפי 
וגניבת רכב) אך אין לו תרומה ביחס לעבירות אלימות. במחקר זה, יעילות המצלמות 
בחניונים,  הותקנו  אלו  כאשר  במיוחד  גבוהה  נמצאה  הרכב  עבירות  שיעורי  בצמצום 

אשר בהם נמצאה ירידה של 50% בשיעורי העבירות. 

במחקר נוסף שנערך לאחרונה ובחן את יעילות השימוש במצלמות במעגל סגור בחנו 
החוקרים את יעילות ההתערבות עבור עבירות של גניבת רכב, גניבה מרכב ועבירות 
כדי  וביקורת,  טיפול  אזורי  נבחרו  עבירה  סוג  לכל  זה,  (Piza, 2018). במחקר  אלימות 
למזער את ההטיה בהליך בחירת האזורים הנבדקים נעשה שימוש בשיטת "השוואת 
ציוני היתכנות" (Propensity Score Matching) בבחירת הביקורת, אשר נחשבת לשיטה 
אזורים  היו  הטיפול  אזורי  דמוי-ניסוי.  למתאר  ביותר  והקרובה  ביותר  המתקדמת 
שנכללו ב"טווח הראייה" של מצלמה במעגל סגור, ואזורי הביקורת, ש"הוצמדו" לאזורי 
הטיפול בעזרת ציון נטייה (PSM), היו כאלו שלא נכללו בטווח המצלמות. בניתוח מקרי 
הפשיעה לפני ואחרי הצבת המצלמות, נראה כי נרשמה הפחתה ברמת הפשיעה רק 

לגבי סוג העבירה של גניבות רכב (הפחתה של 21%). 

במחקר אחר (La Vigne, Lowry, Markman & Dwyer, 2011) נמצאה ירידה של בין 23% 
ל- 35% בשיעורי פשיעת הרכוש והפשיעה האלימה. ממצאי המחקר הראו כי למצלמות 
והיעילות הגבוהה ביותר של המצלמות הייתה  לבדן לא היתה השפעה על הפשיעה 
משטרתית  באסטרטגיה  ושולבו  אקטיבי  באופן  נוטרו  גבוה,  בריכוז  הוצבו  הן  כאשר 
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לשימוש  בנוגע  מחקרים  די  בוצעו  טרם  אלו,  חיוביים  ממצאים  למרות  יותר.  רחבה 

(& Weisburd מ ליעילותן  ביחס  קושי בהסקת מסקנות  קיים  ולכן  האקטיבי במצלמות  ח
Majmundar, 2017). ק  ר

שבביצוע ה המאמץ  או  הסיכון  את  להגדיל  מכוונות  הן  גם  אשר  אחרות,  אסטרטגיות  העבירה, כוללות אמצעים של פיקוח טבעי על-ידי אוכלוסיית הסביבה (Welsh, Mudge כרע

Farrington, 2010 &). הפיקוח הטבעי מתייחס בעיקר ליכולת של הציבור לפקח על  ת סביבתו כחלק מפעילויות היום-יום וקיימות אסטרטגיות של מניעה מצבית אשר בכוחן כת ינ
לשפר אותו. רבות מאלו כוללות שינוי של הסביבה הפיזית באופן שמעודד פיקוח טבעי ת  

או לכל הפחות מקל עליו. עקרונות אלו מגולמים למשל בתכניות של מניעת פשיעה א (CPTED; Crime Prevention Through Environmental Design) "ומ סביבתי  תכנון  דרך  ן

(Jeffery, 1971) הכוללות תכנון מחדש של מעברים, הסרה של מכשולים שחוסמים את 
שדה הראיה, חסימה של כבישים ורחובות ועוד.

ניומן  מוגנים" שהציע  "מרחבים  על העיקרון של  CPTED מבוססות  כמו  התערבויות 
הפשע  נגד  כמגנים  ישמשו  שאזרחים  הסבירות  זה,  רעיון  לפי   .(Newman, 1972)
חיים  הם  בה  הסביבה  על  מסוימת  בעלות  חשים  אלו  כאשר  יותר  גבוהה  בסביבתם 
 Brunson, Kuo & Sullivan, 2001; Newman &) וכאשר ביכולתם לפקח על מרחבים אלו
Franck, 1982). במצב זה, גדל הסיכוי לגייס את התושבים להתערבויות מאורגנות כמו 
 Bichler,) המשמר השכונתי, אשר מהוות אסטרטגיות לשיטור באמצעות גורם שלישי
 Schmerler, & Enriquez, 2013 ; Cook, 2011; Cook & MacDonald, 2011; Meares,

.(2006; Mazerolle & Ransley, 2006

12 מחקרי הערכה  נסקרו   (Bennett et al., 2008) ואח'  בנט  בסקירה שיטתית שערכו 
על  השכונתי  המשמר  תכנית  של  השפעתה  את  ובחנו   1994-1977 בשנים  שנערכו 
שיעורי  על  התכנית  בהשפעת  התמקדו   (94%) המחקרים  מרבית  כאשר  הפשיעה, 
מובנה  פעולה  שיתוף  של  הוא  זה  רעיון  מאחורי  העומד  העיקרון  לבתים.  הפריצות 
של  ורכוש  בתים  על  בשמירה  מסייעים  תושבים  במסגרתו  הקהילה,  עם  ומאורגן 
שכניהם או עורכים סריקות בשכונות לאיתור אירועים חריגים. גם במחקר זה החוקרים 
(Bennett et al., 2008) דיווחו על אפקט צנוע, אך עם זאת מובהק, והראו כי גישה זו 
כי  הראו  הם  כן  כמו  ב-16%-26%.  לבתים  הפריצות  שיעורי  את  להפחית  מצליחה 
כמו  וכי מאפיינים מסוימים בהתערבות  יציב לפחות שנה לאחר מכן  נשאר  האפקט 
גודל המשמר השכונתי לא משפיעים על גודל האפקט. כלומר- משמר שכונתי קטן 

יעיל באותה מידה כמו משמר שכונתי גדול.

ואסטרטגיות השיטור המרכיבות  גישות  זה התמקד באפקטיביות של  לסיכום, פרק   
חיים  איכות  ועבירות  פשיעה  שיעורי  צמצום  לגבי  רחב  באופן  הן  אמו"ן,  תכנית  את 
והן בצמצום שיעורי עבירות הפע"ר. ממצאי הסקירה  והקשר בין המשטרה לקהילה 
מצביעים על כך שישנן הוכחות מדעיות מבוססות ליעילות של גישות אלו, הנמצאות 
כולן תחת המטרייה של 'השיטור היזום', ופרטנית יותר- לגבי הפחתת פשיעה ובאופן 
חלקי יותר, לגבי שיפור יחסי משטרה-קהילה. החלק השני של הפרק, שהתמקד ב'מה 
עובד בעבירות פע"ר?', ביסס את הרלוונטיות של כלל השיטות המרכיבות את תכנית 
אמו"ן לקטגוריית פשיעה זו. הוא גם סקר את הטקטיקות היעילות ביותר שאנו מצפים 

שיבואו לידי ביטוי כחלק מתוכניות העבודה של כל תחנה. 82



מ 2. בחינת יעילות תכנית האמו"ן בהתמודדות עם בעיית הפע"ר                      

ח
רק

בשנים 2016- 2017 

 
ה

ע כאמור, נדבך מרכזי במתווה תכנית האמו"ן הוא ההתמקדות המקומית בפתרון בעיות 

כר המטרידות את האזרחים. בעיות אלו מהוות 'עוגנים' סביבם נבנה מערך המחקר הנוכחי. 

התפרצות  ת עבירות:  ארבע  בתוכו  הכולל  הפע"ר,  עבירות  בסל  מתרכז  הנוכחי  הדו"ח 

נכת לדירה, התפרצות לעסק, גניבה מרכב וגניבת רכב, המהוות חלק מרכזי בעבודתה של 

י
המשטרה בישראל.  ת

א
מ של  בעבודתה  מיוחדת  להתייחסות  האמו"ן,  תכנית  טרם  עוד  זכה,  זה  עבירות  סל 

ן"ו משטרת ישראל, הכוללת מעקב במערכות המידע הארגוניות ומופיע כקטגוריה נפרדת 
סל  של  להיקפיו  זה  מיקוד  לייחס  ניתן  ישראל.  משטרת  של  סטטיסטיים  בפרסומים 
עבירות זה, המהווה נתח משמעותי מכלל הפשיעה (בין היתר בשל שיעור גבוה של 

, עד שנת 2006 היה 2 דיווח על עבירות אלו): כך למשל, על פי נתוני משטרת ישראל
חלקם של תיקי הפע"ר כ-30% מסך כל התיקים הפליליים שנפתחו במשטרת ישראל. 
אמנם בשנים האחרונות ניכרת ירידה בשיעורי פשיעת הפע"ר בישראל (למשל, בשנים 
2006- 2015 ירד סל עבירות הפע"ר בהדרגה לפחות מ-17% מסך כל התיקים), עדיין 

מדובר בהיקף משמעותי מסך כל התיקים. 

בעסקים  קודם  החלה  הפע"ר  עבירות  בשיעורי  הירידה  כי  מציינת   (2017) יז'מסקי 
אבטחה  מצלמות  כמו  אבטחה  באמצעי  בשימוש  העלייה  על  ומצביעה  ומוסדות 
בהן  השימוש  שהחל  לפני  ובמוסדות  בעסקים  לשימוש  (שנכנסו  אזעקה  ומערכות 
בבתים פרטיים) כגורם אפשרי לירידה. אך עם זאת, טרם נבחן מקור הירידה ברמה 

הארצית ובהשוואה בין תחנות משטרה. 

מעבר להיקפו הרחב של סל זה, ההתמקדות בבעיות הפע"ר (בישראל ובעולם) נובעת 
בעיני השוטרים, כעבירות  והן  בעיני האזרחים  הן  נתפסות,  אלו  מהעובדה שעבירות 
קשה  לפגיעה  העבירה,  נפגעי  של  לרכוש  הכלכלי  לנזק  מעבר  הגורמות,  חמורות 
 ;2010 ווילצ'יק-אביעד,  (אהרוני-גולדנברג  בטוחים  לחוש  ובזכותם  נפשם  בשלוות 
יז'מסקי, 2017). בעולם, עבירות אלו נחקרו בהרחבה בהקשר של מניעה מצבית ונמצא 
כי ישנה יעילות מסוימת לאסטרטגיות של מניעה מצבית כגון תאורת רחוב, מצלמות 
במעגל סגור ופיקוח קהילתי (לדוג' משמר שכונתי) (Bowers & Johnson, 2016). לכן, 
יש מקום להניח שתכנית האמו"ן אשר נשענת על עקרונות של מניעה מצבית תצליח 

בצמצום עבירות אלו גם בישראל. 

פרק זה מתאר את המתודולוגיה הכמותית שבה נעשה שימוש לצורך הערכת השפעתה 
של תכנית האמו"ן, הכוללת מערך מחקר דמוי ניסוי במסגרתו הוצמדו לשלוש תחנות 
"ביקורת"  תחנות  שתי  ה"טיפול")  (תחנות  הפע"ר  בבעיית  לטפל  שבחרו  משטרה 
דומות. בפרק מפורט כיצד נבחרו תחנות הטיפול ותחנות הביקורת וכיצד נבנו פוליגוני 
שיבדקו:  התוצאה  מדדי  מתוארים  בהמשך  להלן).  (יורחב  הביקורת  בתחנות  הדמה 
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מספר האירועים המדווחים למשטרה ועמדות הציבור, כפי שנאספים על-ידי משטרת 

ישראל בנתונים תפעוליים ובסקרים אשר נבחנו לפני ואחרי תחילת הטיפול בכל אחת מ ח
מהתחנות. יצוין כי מתודולוגיה זו פותחה עבור בחינת יעילות התכנית ביחס לבעיית ק  ר

הפע"ר, אך היא תשמש גם בהמשך המחקר, בבחינת יעילות התכנית ביחס לבעיות ה אחרות. רע כ
האירועים  ת מספר  התוצאה:  למדדי  ביחס  המחקר  ממצאי  את  מציג  הפרק  כן,  כמו  המדווחים למשטרה בתוך הפוליגון, מחוץ לפוליגון ובכלל שטח התחנה עבור עבירות כת ינ

פע"ר.ת  
א

2.1 מתודולוגיהן"ומ

2.1.1 מבנה המחקר

כדי להסיק מסקנות כלליות לגבי יעילות היישום של תכנית אמו"ן, נדרש להשוות את 
עם תמונת המצב שהייתה  בכל אחת מהבעיות  תמונת המצב בתחנות שמתמקדות 
צפויה להתקבל אילולא טיפלו בבעיה. לצורך כך, עבור כל בעיה שנבחנה, נבחרו שלוש 
תחנות התערבות מתוך כל אחת מהתחנות שבחרו להתמקד בבעיית הפע"ר ב-2017, 
ולא בחרו בבעיית הפע"ר ב-2016. לכל אחת משלוש תחנות אלה הוצמדו שתי תחנות 
ביקורת שהיו דומות ככל האפשר לתחנת ההתערבות במאפיינים שונים, אך לא בחרו 

בפע"ר לטיפול בשנים 2016 או 2017.

התוכנית שמה דגש על טיפול באזור בעייתי מוגדר ("פוליגון") אולם תחנות הביקורת 
ולכן לא סימנו אזורים בעייתיים לטיפול. למרות זאת, כדי  לא בחרו בבעיית הפע"ר, 
מקבילים  לאזורים  אותם  להשוות  עלינו  הפוליגונים  על  התכנית  השפעת  את  להבין 
בתחנות הביקורת. עבירות הפע"ר הן עבירות פליליות מובהקות בהן התחנות מטפלות 
בכל מקרה, וסביר שיזהו אזורים שצריך לתת בהם דגש בטיפול גם ללא תכנית אמו"ן. 
בתחנות  הרלוונטיים  התפקידים  בעלי  התבקשו  ביקורת  פוליגוני  למצוא  כדי  לכן, 
הביקורת לסמן אזורים בעייתיים שניתן להתמקד בהם, בתהליך שדמה לתהליך סימון 
ואישור הפוליגונים כאילו היו חלק מהתוכנית. כדי להעריך את השפעת תכנית אמו"ן 
השפעת  נבחנה  בזמן,  זו  בפשיעה  כלליים  לשינויים  מעבר  פע"ר  בעבירות  בטיפול 
התכנית בכל אחת מתחנות הטיפול מול כל אחת מתחנות הביקורת בהתאם לעיקרון 
השוואת ההבדל בין ההבדלים (Difference in differences). ניתוח זה נערך עבור תיקי 
הבעיה  על  התוכנית  של  ההשפעה  על  לענות  כדי  פע"ר  שאינם  תיקים  ועבור  פע"ר 

במוקד כמו על פשיעה באופן כללי.

2.1.1.1 בחירת תחנות ההתערבות.

משמעותית  להיות  צריכה  הבעיה  אמו"ן,  תכנית  לצורך  תיבחר  פע"ר  שבעיית  כדי 
ולהטריד את התושבים בתחומי התחנה. משום כך, סביר שבעיית הפע"ר תהיה חמורה 
יחסית בתחנות ההתערבות שבחרו בבעיית הפע"ר לטיפול, לעומת תחנות הביקורת 
שלא בחרו בבעיה זו. כפי שניתן לראות בתרשים 1, למרות שהטיה כזו קיימת, הפיזור 
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של שיעורי עבירות הפע"ר בתחנות ההתערבות והביקורת רחב וחופף ברובו. בכל זאת, 
ניתן לראות שבחירה רנדומלית של תחנות התערבות הייתה עלולה ליצור מדגם שהיה 
מתרכז רק בחלק מהתחנות, ולא מייצגת את כל טווח שיעורי הפע"ר. לדוגמא, ניתן 
שיעורי  שבשלושתן  איילון,   ומרחב  מודיעין  תחנת  שאן,  בית  תחנת  את  לבחור  היה 
אחת  מכל  אחת  תחנה  אקראית  נבחרה  זו,  בעיה  למנוע  כדי  בינוניים.  פע"ר  עבירות 
ל-100,000  תיקים   450 (עד  נמוכה  רמה  המחקר:  לצורך  שהוגדרו  הפשיעה  מרמות 
תושבים), רמה בינונית (450-900 תיקים ל-100,000 תושבים) ורמה גבוהה (מעל 900 
תיקים ל-100,000 תושבים). כל התחנות שנבחרו עברו את בדיקתם של אנשי מדור 
מדי דה ומידע כדי לוודא שלתחנות ההתערבות שנבחרו אין מאפיינים ייחודיים. מסיבה 
על-פי  ייחודית  הינה  שבה  הפע"ר  פשיעת  שפריסת  ערד,  תחנת  למשל,  נפסלה,  זו 

שהינה   מרכב,  גניבה  בעבירת  שהתמקדה  בגלל  כן  גם  נפסלה  עכו  תחנת  קביעתם. 
יוצאת דופן בתחנות הביקורת האפשריות. בסופו של התהליך נקבעו תחנות  עבירה 

ההתערבות.

 תרשים 1.  פיזור שיעור תיקי הפע"ר בין תחנות ההתערבות ותחנות הביקורת האפשריות.
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2.1.1.2 בחירת תחנות הביקורת.

כדי להעריך את השפעת התכנית בתחנות ההתערבות יש להשוות את השינוי בשיעורי 
הפשיעה בתחנות ההתערבות לשינוי באותו הזמן בשיעורי הפשיעה בתחנות דומות 
ככל הניתן. כדי להתאים לכל תחנת התערבות את תחנות הביקורת הדומות לה ביותר 
של  הבנוי  והשטח  הכולל  האחריות  (שטח  גיאוגרפיים  כמותיים  מאפיינים  נאספו 
בשטח  האוכלוסייה  צפיפות  התחנה,  בשטח  האוכלוסייה  (גודל  דמוגרפיים  התחנה), 
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הבנוי, הכנסה חציונית ואחוז התושבים היהודים הרשומים) ותפעוליים (מספר תיקי 

100 בשנת 2016, מספר שוטרי האג"מ מ הפע"ר בשנת 2016, מספר הקריאות למוקד  ח
ל-1000 תושבים ומספר שוטרי האח"מ ל-1000 תושבים) בנוגע לכל תחנות המשטרה. ק  ר

במתאם ה שנמצאו  משום  מהניתוח  הוסרו  הבנוי  השטח  נתוני  וכן  השוטרים  מספר  גבוה ביותר עם מאפיינים אחרים (מספר האירועים וגודל האוכלוסייה והשטח הבנוי, כרע

בהתאמה). לכל מאפיין חושבו ציוני תקן בנפרד על-ידי החסרת הממוצע של המאפיין  ת וחלוקה בסטיית התקן של המאפיין, כדי להבטיח שקנה המידה בין המאפיינים יהיה כת ינ
, בו כל מאפיין הוא ממד כמותי במרחב זה. ת  

א
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זהה. כל תחנה מוקמה במרחב רב-ממדי

הדמיון בין כל תחנת התערבות לבין כל אחת מתחנות הביקורת נמדד כמרחק האוקלידי 
בין התחנות במרחב הרב-ממדי. שתי התחנות הדומות ביותר לכל תחנת התערבות 
ומידע  מדידה  מדור  ע"י  אושרה  הביקורת  תחנות  בחירת  שנבחרו.  אלו  הן  שנבחרה 
נפסלו מספר תחנות  זה  באופן  לוודא שההשוואה סבירה.  כדי  במחלקת אסטרטגיה 
ביקורת אפשריות. בסופו של התהליך נבחרו שתי תחנות ביקורת לתחנות ההתערבות 
ג', מאחר שאחת  לגבי תחנת התערבות  ובינוני של עבירות פער.  גבוה  שבהן שיעור 
מתחנות הביקורת שנמצאו עבורה נפסלה בשלב מאוחר של התהליך, היא לא הוחלפה 

בתחנת ביקורת נוספת ועל כן לתחנת התערבות זו הייתה רק תחנת ביקורת אחת.

2.1.1.3 בחירת פוליגונים בתחנות הביקורת.

כאמור לעיל, תחנות הביקורת מתמודדות אף הן עם עבירות פע"ר כחלק מהפעילות 
השוטפת שלהן, ויתכן והן מרכזות את המאמץ באזורים בעייתיים כדי להיות אפקטיביות 
לבין תחנות  ביניהן  לכן, לאחר בחירת תחנות הביקורת בהתאם לדמיון הכללי  יותר. 
בגזרתה  הבעייתי  האזור  את  לסמן  ביקורת  תחנת  כל  נדרשה  שנבחרו,  ההתערבות 
2017, סביר שהם היו  בשנת 2016, כך שאם בעיית הפע"ר הייתה נבחרת עבור שנת 
בוחרים להתמקד בפוליגון הזה. לצורך כך, צוות הפרויקט נפגש עם בעלי התפקידים 
הרלוונטיים בתחנות וסימן בעזרתם פוליגונים מתאימים. הפוליגונים שסומנו נבחנו גם 
על-ידי מדור ניתוח גיאוגרפי במחלקת אסטרטגיה, והתאמתם אומתה, בדומה לתהליך 

בחירת הפוליגונים שמתבצעת תקופתית כחלק מהתוכנית.

2.1.2 ניתוח הנתונים

הניתוח בחן את השינוי במספר תיקי הפע"ר שנפתחו. כדי לבחון את השינוי, תחנות 
באופן  התבצעו  אלה  השוואות  להן.  שהוצמדו  הביקורת  לתחנות  הושוו  ההתערבות 
תוכניות  ליכולת  כאומדן  הפוליגון,  בתוך  בפשיעה  השינוי   (1) ממדים:  בשלושה  זהה 
התקיפה להשפיע בזמן ובמקום בו הם מיועדים להשפיע; (2) השינוי בשטח התחנה 
שאינו כולל את הפוליגון, כאומדן להתקה של פשיעה בשטח הקרוב ("אפקט הבלון") 
ולדיפוזיה של תועלות ("אדוות"); (3) השינוי בכלל שטח התחנה, כאומדן לאפקטיביות 

הכללית של התוכנית בשיפור מדדי הפשיעה. 



3
לצורך הניתוח נאספו מספרי התיקים בכל חודש בשנים 2016 ו-2017 בכל תחנה, בתוך  

מ
ח הפוליגון ומחוצה לו. השפעת התכנית על מספר התיקים בכל תחנה נעשתה בעזרת 

רגרסיה פואסונית שכללה משתנה בודד: שנת פתיחת התיק. בניתוח זה נעשה שימוש  רק

ה
ע ליצירת נתונים תיאוריים, מכיוון שלא ניתן להעריך את ההשפעה האמיתית של התכנית 

כר ללא התייחסות למצב דומה בו לא יושמה התכנית. לצורך ניתוח השפעת התכנית, לכל 

זוג תחנות -התערבות-ביקורת - נערכה רגרסיה פואסונית שכללה את זהות התחנה  ת

נכת (התערבות או ביקורת), תקופה (2016 או 2017) וכן האינטראקציה בין תחנה לתקופה. 

י
בעקבות  ת הפע"ר  תיקי  במספר  בשינוי  ההבדל  את  מביעה  למעשה,  זו,  אינטראקציה 

א
מ בנפרד. נותחה  ההתערבות  מתחנות  אחת  בכל  התכנית  השפעת  התוכנית.   החלת 

ן"ו המודל הלינארי שנעשה בו שימוש היה כלהלן:

  
 

(𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆+𝛽𝛽𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡+𝜷𝜷𝑺𝑺(𝒕𝒕)𝑺𝑺(𝒕𝒕))

מקרא:

𝑅𝑅 =  𝑒𝑒

 - Is ;רמת הבסיס הממוצעת של תיקי הפע"ר - β
0
 R - קצב פתיחת התיקים בחודש; 

זהות התחנה (התערבות או ביקורת); βs - השפעת זהות התחנה; It - זהות התקופה 
לשתי  הממוצעת  התקופה  השפעת   -  βt קודמת);  תקופה  או  ההתערבות  (תקופת 
-ההבדל בין התחנות 

 
βS(t)-אינטראקציה של זהות התחנה והתקופה ו - S(t) ;התחנות

בשינוי בתיקי הפע"ר בין התקופות.

2.2 תוצאות

תחנות  שלוש  נבחרו  ביקורת  לתחנות  וזיווגן  ההתערבות  תחנות  דגימת  בתהליך 
כאמור, תחנות  זווגו,  אלה  לתחנות  ונמוכה.  בינונית  גבוהה,  התערבות: רמת פשיעה 

הביקורת. השינוי במספר תיקי הפע"ר נותח באופן נפרד לכל תחנה.

2.2.1 תחנת התערבות א'

בתחנת  הפוליגון  בתוך  ירדה  הפע"ר  שפשיעת  בעוד   ,2 בתרשים  לראות  שניתן  כפי 
התערבות א' באופן מובהק לעומת שתי תחנות ההשוואה (ר' לוח 1 לפרטים), פשיעת 
ירדה  הפע"ר  פשיעת  עיקבית.  עליה  או  ירידה  הראתה  לא  לפוליגון  מחוץ  הפע"ר 
ניתן  כללי  כי לא באופן מובהק, בשני המקרים. באופן  בהשוואה לשתי התחנות אם 

לראות השפעה חיובית של תוכנית אמו"ן בהורדת מספר תיקי הפע"ר בתחנה. 
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לצורך המודלים הסטטיסטיים נדרשנו להניח שהקצב אינו משתנה לאורך הזמן באופן משמעותי. הסבירות של   3

הנחה זו יורדת ככל שתקופת הזמן שנמדדת ארוכה יותר, בהינתן המגמה הרב-שנתית לירידה במספר תיקי הפע"ר 

בישראל. לכן, הניתוח התמקד בתקופה קצרה יחסית זו.

Dummy Text



מ
ח

 רק
ה

כרע
 ת

ינכת
 ת

א
ן"ומ

88

 

 

 תרשים 2.   השפעת תכנית אמו"ן בתחנת התערבות א' על פשיעת פע"ר בתוך הפוליגון, 

מחוצה לו, ובכלל שטח התחנה בהשוואה לתחנות הביקורת. הכוכביות מסמנות הבדל 

מובהק בין תחנות )כוכבית, שתיים ושלוש כוכביות מציינות מובהקות ברמה 5%, 1% 

ו-0.1%, בהתאמה(. רווחי השגיאות מסמנים רווחי סמך ברמת ביטחון 95%.

ב ה ב ה ה

י י יב יב יב ת תיב ת

קו ע וק וק ע וק ק ע

ר ר רו ר ר ר קו

ת בו ב ר ר

ת ת ת ב ר

ו ו ת

)ת  )  (  ( (  (1 ת  ת

) 2 1  2 1 ת  2

'א  ) ) ) 'א  ( א'   )

    

 לוח 1.  שינוי יחסי במספר תיקי הפער בתחנת התערבות א' בין השנים 2016 ו-2017, 

לתחנות  בהשוואה  התחנה,  שטח  ובכלל  לפוליגון  מחוץ  ההתערבות,  פוליגון  בתוך 

הביקורת.

בהשוואה לביקורת )2( בהשוואה לביקורת )1(

(p<0.001) -39.9% (p<0.001) -48.9% בתוך הפוליגון

(p<0.001) -17.2% (p=0.26) -5.8% מחוץ לפוליגון

(p<0.001) -18.5% (p=0.015) -10.8% כלל התחנה

2.2.2 תחנת התערבות ב'

בעוד שבתוך הפוליגון פשיעת הפע"ר ירדה באופן חד ומובהק (ר' תרשים 3 ולוח 2), 
פשיעה מסוג פע"ר לא הראתה שינוי באותה התקופה. מחוץ לפוליגון, פשיעת הפע"ר 
הראתה שיפור מול שתי תחנות הביקורת, אולם שיפור זה היה מובהק רק בהשוואה 
לתחנת ביקורת (2), ולא לתחנת ביקורת (1). באופן כללי, פשיעת הפע"ר ירדה בתחנת 

התערבות ב' יחסית לתחנות הביקורת. 
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 תרשים 3.    השפעת תכנית אמו"ן בתחנת התערבות ב' על פשיעת פע"ר בתוך הפוליגון, 

מחוצה לו, ובכלל שטח התחנה בהשוואה לתחנות הביקורת. הכוכביות מסמנות הבדל 

מובהק בין תחנות )כוכבית, שתיים ושלוש כוכביות מציינות מובהקות ברמה 5%, 1% 

ו-0.1%, בהתאמה(. רווחי השגיאות מסמנים רווחי סמך ברמת ביטחון 95%.

ה ה ביה ב ב ב

ת י בי יב

קו

ת י י ת

ע קו וק ע קו קו ע רקו ר ר ר ר ר ר ר ר

ת ת  וב ת  ת  בו ת    ת בו

(  

ת  ( ( ת ( ( ת ( 2) ב' 1) 2  1  

) 'ב ) 2) ב 1

    ' )     

 לוח 2.   שינוי יחסי במספר תיקי הפע”ר בתחנת ביקורת ב' בין השנים 2016 ו-2017, 

לתחנות  בהשוואה  התחנה,  שטח  ובכלל  לפוליגון  מחוץ  ההתערבות,  פוליגון  בתוך 

הביקורת.

בהשוואה לביקורת )2( בהשוואה לביקורת )1(

(p<0.001) -49.8% (p=0.004) -41.2% בתוך הפוליגון

(p<0.001) -29.6% (p=0.185) -7.1% מחוץ לפוליגון

(p<0.001) -32.8% (p=0.015) -12.1% כלל התחנה

2.2.3 תחנת התערבות ג'

לא נמצא שינוי משמעותי במספר תיקי הפע"ר בתחנת התערבות ג' בהשוואה לתחנת 
הביקורת, למעט עליה כמעט מובהקת במספר תיקי הפע"ר מחוץ לפוליגון (ר' תרשים 
3) אולם היא לא  (ר' לוח  3). באופן כללי, נרשמה עליה במספר תיקי הפע"ר  4, לוח 

היתה מובהקת.
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 תרשים 4.   השפעת תכנית אמו"ן בתחנת התערבות ג' על פשיעת פע"ר בתוך הפוליגון, 

מחוצה לו, ובכלל שטח התחנה בהשוואה לתחנת הביקורת. הכוכביות מסמנות הבדל 

מובהק בין תחנות )כוכבית, שתיים ושלוש כוכביות מציינות מובהקות ברמה 5%, 1% 

מסמנים  השגיאות  רווחי   .)10% ברמה  מובהקות  מציינת  נקודה  בהתאמה.  ו-0.1%, 

רווחי סמך ברמת ביטחון 95%.

ה ה ה

ת ב עב בי ת ת

ע י ע י

ר ר  

ב קו ר   ק

ב ו ב קו

ו ר ו ר ו ר

ת ת ת   ת ת ג' ת ג'    ג'

 לוח 3.   שינוי יחסי במספר תיקי הפע”ר בתחנת התערבות ג' בין השנים 2016 ו-2017, 

לתחנת  בהשוואה  התחנה,  שטח  ובכלל  לפוליגון  מחוץ  ההתערבות,  פוליגון  בתוך 

הביקורת.

שינוי בתיקי פע"ר

(p=0.69) -10.9% בתוך הפוליגון

(p=0.058) +51.1% מחוץ לפוליגון

(p=0.186) +25.4% כלל התחנה
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מ 3. דיון בתוצאות והמשך המחקר

ח
ק כחלק  הפע"ר  בעיית  עם  בהתמודדות  האמו"ן  תכנית  של  יעילותה  את  בחן  זה  דו"ח 

 ר
ה ממחקר הערכה נרחב יותר של תכנית האמו"ן, תכנית הדגל של משטרת ישראל מאז 

רע ראשית 2016. הדו"ח בוחן את הבסיס התיאורטי והמחקרי עליו מושתתת תכנית אמו"ן. 

כ
תכנית  ת ממרכיבי  רבים  שמכילה  היזום,  השיטור  גישת  לטובת  חזקות  ראיות  מוצגות 

כת מהאסטרטגיות  אחת  כל  מושתתת.  היא  עליהן  השיטור  אסטרטגיות  כלומר  אמו"ן, 

ינ מכן  לאחר  שלה.  והחולשות  שלה  החוזקות  לגבי  הראיות  ומוצגות  לעומק  מתוארת 

 ת
א לגבי  והרלוונטיות שלה  לגבי היעילות של כל אסטרטגיה  מוצגת סקירה של הראיות 

"ומ עבירות פע"ר באופן ספציפי כדי לוודא שגם לגבי בעיית פשיעה זו ישנן הוכחות לגבי 

ן הפוטנציאל של האסטרטגיות של תכנית אמו"ן להתמודד עימה בהצלחה. שתי הרמות 
של הסקירה מזהות פוטנציאל מחקרי להצלחתה של תכנית אמו"ן לעמוד במטרותיה.

לאחר הצגת בסיס מחקרי זה פונה הדו"ח לתאר בהרחבה את שיטת המחקר בה נעשה 
שימוש לבחינת הצלחת תכנית אמו"ן בהתמודדות עם תופעת הפע"ר וצמצומה. תכנון 
היוו אתגר אמיתי, שנובע  ומשכנעות  איתנות  הוכחות  וביצוע שיטת מחקר שתספק 
של  הערכה  מחקרי  שמאפיין  המחקר  של  הרטרוספקטיבי  האופי  גורמים:  ממספר 
מדיניות ותוכניות ארגוניות רחבות, המבנה של משטרת ישראל שמקשה על מציאת 
או יצירת קבוצות ביקורת אמינות, והאופי של תכנית אמו"ן שבה אבחון ומיקוד הבעיה 
(במיוחד במובנה הגיאוגרפי) הוא בלתי נפרד מהטיפול עצמו. לולא העבודה הצמודה 
עם הדרג הניהולי במחלקת האסטרטגיה באג"ת ומחויבותם לקידום שיטור מבוסס-
ראיות לא היה ניתן להתמודד בהצלחה עם האתגרים הללו. הפתיחות הגבוהה, שיתוף 

הפעולה והגישה לנתונים אפשרו את איסוף הנתונים האיכותי עליו בנוי הדו"ח.

שלבים:  מספר  כללה  והיא  דמוי-ניסויי,  מחקר  של  היא  המתוארת  המחקר  שיטת 
הראשון, מיפוי התחנות שבחרו להתמקד בעבירות פע"ר ב 2017 (ולא בחרו את הבעיה 
מנת  על  ונמוכה)  בינונית  (גבוהה,  שונות  פשיעה  רמות  שלוש  בין  והבחנה  ב-2016) 
נבחרה  רמה  מכל  התחנות.  מתמודדות  עמן  השונות  המציאויות  את  ולייצג  לשקף 
תחנה אחת באופן אקראי: תחנות התערבות ("טיפול"). השני, מציאת 'קבוצת ביקורת', 
כלומר תחנה שמתאימה לתחנת ההתערבות על פי קריטריונים שהוגדרו מראש על 
ידי שימוש במטריצה מתמטית שבחנה את מידת ההתאמה. השלב השלישי מתייחס 
המקורי.  הארגוני  התהליך  חיקוי  ידי  על  הביקורת  בתחנות  דמה'  'פוליגונים  לזיהוי 
זהו תהליך שדרש חשיבה משותפת, שיתוף פעולה והתגייסות ברמת המטה וברמת 
השטח. כמכלול (של אקראיות והתאמה של התחנות) מדובר במערך מחקר באיכות 
גבוהה המאפשר הסקת מסקנות באשר ליעילותה של תכנית אמו"ן לגבי עבירות פע"ר.

עבירות  שיעורי  על  התכנית  השפעת  של  בחינה  כללה  הנתונים  של  הניתוח  תכנית 
הפע"ר בתוך הפוליגון, מחוץ לפוליגון, ובכלל שטח התחנה, על ידי השוואה בין השנים 
2016 ל 2017 . באמצעות מודלים פואסונים נבחנה האינטראקציה בין התחנה לטיפול 
(בממד הזמן). ממצאי מחקר ההשפעה העלו כי בשתיים מהתחנות שנבדקו הטיפול 
בעבירות הפע"ר במסגרת תכנית האמו"ן השפיע לחיוב בשטח הפוליגון. בתחנות אלו 
(שהתאפיינו בפשיעת פע"ר גבוהה ובינונית) נמצאה מגמה דומה גם מחוץ לפוליגון, 
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אולם האפקט שנמצא קטן משמעותית ולא עקבי. בתחנת התערבות ג', רמת פשיעת 

הפע"ר לא השתנתה באופן מובהק בפוליגון, ואף עלתה מחוצה לו. על-פי ממצאים מ ח
אלה לא נמצאה עדות להתקה של הפשיעה משטח הפוליגון לשטחים אחרים באזור ק  ר

התחנה. ה ממצאים אלה מהווים חיזוק אמפירי לכך שמטרותיה של תכנית אמו"ן הושגו בהקשר רע כ
בין  ת אינטגרטיבי  באופן  המשלבת  טיפולית'  כ'חבילה  אמו"ן  תכנית  הפע"ר.  לעבירות  מבחינת כת הרצויה  לתוצאה  מביאה  היזום  השיטור  מגישת  שיטור  אסטרטגיות  מספר  ינ

הפחתת מדדי פשיעה. בנוסף, לא נצפה נזק כתוצר לוואי של יישום התכנית: הנתונים ת  
אינם מצביעים על התקה של פשיעה, שזהו החשש העיקרי בשיטור מכוון שטח, אלא א ניתן "ומ לפוליגון.  מחוץ  הפע"ר  פשיעת  ירידת  בדמות  מסוימת  חיובית  אדווה  על  אולי  ן

גם לקבוע כי התוצאות החיוביות אינן נובעת מ'משחק' של אנשי השטח עם מערכת 
המדידה על ידי מיקום עבירות פע"ר מעבר לגבול הפוליגון, על מנת לעוות את הנתונים 
מיקום  של  שגוי  זיהוי  בגלל  לפוליגון  מסביב  יותר  רבים  תיקים  נמצאו  לא  לטובתם. 

העבירה.

ניתן לקבוע בהתבסס על מערך המחקר - מערך דמוי-ניסויי הכולל בחירה רנדומלית 
אמו"ן  תכנית  של  המרכיבים  -כי  ביקורת  תחנת  למציאת  סדורה  ושיטה  תחנות  של 
רלוונטיים ומשמעותיים להתמודדות עם בעיית הפע"ר. לכן, על אף הממצאים בתחנת 
הפע"ר  עבירת  נפח  בהם  יותר,  הגדולות  התחנות  בשתי  הממצאים  ג',  התערבות 
קביעת  של  מבט  מנקודת  והן  מחקרית  מבט  מנקודת  הן  מבטיחים,  יותר,  משמעותי 
מדיניות. חשוב לזכור, כי מדובר בשלב הראשון של מחקר רחב יותר. בסיומו, יהיה ניתן 
לבחון את השפעתה של תכנית אמו"ן במגוון רחב של בעיות ובמגוון רחב של תחנות. 
המסקנות שנוכל להסיק בסיום המחקר יהיו אם כך משמעותיות יותר להמשך תכנון 

העבודה בארגון.

מחקר התהליך יוכל ללכת צעד אחד קדימה, לפתוח את ה'קופסא השחורה' של תכנית 
אמו"ן ולספק תובנות לגבי אילו מרכיבים היו משמעותיים יותר וכיצד הם באו לידי ביטוי 
בשטח. אחת המטרות של מחקר התהליך היא להבין באיזו מידה אחראים המרכיבים 
יותר  קשורה  ההצלחה  מידה  ובאיזו  החיוביות,  לתוצאות  התוכנית  של  הייחודיים 
להקצאת המשאבים המוגברת או להשקעה באיסוף מודיעיני קשור-פע"ר (מרכיבים 
אפקט  ישנו  התערבות  לכל  כי  לזכור  יש  בנוסף,  לתכנית).  ייחודיים  שאינם  ארגוניים 
הנובע מהמדידה (אפקט הות'ורן): כאשר פרטים וארגונים יודעים כי הם נמדדים יש 
לכך השפעה עצמאית על התנהגותם ותפוקתם. אפקט זה רלוונטי ללא ספק לארגוני 

משטרה, כארגונים היררכיים העסוקים במדידה והערכה.

הממצאים לגבי תחנת התערבות ג' מעוררים שאלות לגבי ההתאמה של חבילת הטיפול 
של תכנית אמו"ן לתחנות קטנות. ישנם מספר כיוונים שראוי לבחון: יתכן שהתוצאות 
לחלופין,  או  קטנים',  ב'מספרים  שינוי  לזהות  הקושי  של  הסטטיסטי  לממד  קשורות 
להיבט האופרטיבי של התמקדות בבעיה שהיא בעלת ממדים קטנים ולא משמעותיים 
לקהילה, למשטרה או להיבט הארגוני של עבודה בתחנה קטנה. יתכן שהיעדר זיהוי 
הטיפול  לנושא  רק  ספציפי  באופן  קשור  ג'  התערבות  בתחנת  התכנית  של  השפעה 
בעבירות פע"ר בתחנות קטנות. בכל מקרה, שאלות אלה יוכלו לקבל מענה רק בהיבט 
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השוואתי: רק כאשר יוצגו תשע הבעיות זו מול זו ניתן יהיה להתייחס לדפוסים חוצי-

מ
ח קטגוריות פשיעה ועבירות איכות חיים. 

 רק
ה

כרע

סיכום

 ת
ת בעיית הפע"ר, כחלק  יעילותה של תכנית האמו"ן בהתמודדות עם  זה בחן את  דו"ח 

ינכ יישומה  תהליך  ואת  התוכנית  של  השפעותיה  את  הבוחן  יותר  רחב  הערכה  ממחקר 

באופן רחב, לגבי הבעיות העיקריות עימן מתמודדת משטרת ישראל. מדובר במחקר  ת

א
מ במדינת  למשטרה  האקדמיה  בין  הפעולה  שיתוף  מבחינת  היסטורי  דרך  ציון  שהוא 

ן"ו של  החושב  ולמוח  הפועם  ללב  והן  לנתונים  הן  פתוחה,  גישה  על  בנוי  הוא  ישראל: 
הארגון.

אמו"ן  תכנית  במסגרת  פע"ר  עבירות  עם  שהתמודדות  כך  על  מצביעים  הממצאים 
ה'רגילים',  באמצעים  בפע"ר  שטיפלו  לתחנות  בהשוואה  חיוביות  לתוצאות  הובילה 
בשתיים מתוך שלוש התחנות שנבחנו. מדובר בשתי תחנות גדולות ומרכזיות, בעלות 
הטיפול'  'חבילת  את  מסמנות  המחקר  תוצאות  פע"ר.  עבירות  של  משמעותי  שיעור 
של תכנית האמו"ן כבעלת הבטחה להתמודדות עם בעיית פע"ר. בהעדר מערך ניסויי 
לשינוי  ספק  ללא  אחראית  שהתכנית  (כלומר  סיבתיות  לקבוע  אפשרות  אין  טהור 
החיובי). עם זאת, מערך מחקר דמוי-ניסויי שבו התחנות נבחרו באופן אקראי, ואשר 
נמצאו להן תחנות ביקורת שעברו הן אימות מספרי והן אימות ארגוני ותהליך מעמיק 
מבטיח  בכיוון  להניח שמדובר  לנו  מאפשר  הביקורת,  בתחנות  פוליגון מקביל  לזיהוי 
לפעילות המשטרה. נותרו שאלות מתודולוגיות לגבי הסיבה לחוסר ההצלחה בתחנה 
להיותה תחנה קטנה. המשך המחקר  כך  והקשר של  ג')  השלישית(תחנת התערבות 

יאפשר להתמודד עם שאלות אלו.

על  בפועל  יושם  מה  האחד,  זה:  דו"ח  שמשרטט  לתמונה  משלימים  פנים  שני  ישנם 
בתחום  האמו"ן  תכנית  האם  והשני,  זה?  יישום  היה  איכותי  כמה  ועד  התחנות  ידי 
הפע"ר משפיעה גם על אמון הציבור במשטרה? שני פנים אלו יובאו בדו"חות הבאים 
במחקר התהליך שיבחן את איכות היישום, ובחלק השני של המחקר הכמותני, שיבחן 
 propensity score) שינוי עמדות בציבור על ידי שימוש בשיטת התאמת ציוני התכנות

 .(matching
מחקר זה התאפשר בזכות שיתוף הפעולה בין אנשי ונשות משטרת ישראל המובילים 
באוניברסיטה  לקרימינולוגיה  מהמכון  החוקרים  ובין  אמו"ן  תכנית  את  ומיישמים 
איכותי  מחקר  המייצר  ומתמשך  פורה  לדיאלוג  מתורגם  זה  פעולה  שיתוף  העברית. 
ורלוונטי. דו"ח זה וממצאיו נועדו לסייע למשטרה בקבלת החלטות בשטח: זוהי המהות 

של שיטור מבוסס-ראיות והיא מתגשמת במחקר זה.
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א אפקטיביות הניהול של דפוסי שיטור 

פ
ק

ט מוניציפליים בישראל   

ויבי פני יובל ועירית פורת 

 ת
ה המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ינ
וה בשיתוף עם ניצב משנה לילך לאופמן-גברי 

 ל
ש ראשת מחלקת אסטרטגיה, אגף תכנון וארגון, משטרת ישראל

ד ל
פ 1

ו הקדמה

 יס
ש טיפול במפגעים הטורדים את איכות חייהם של תושבים וקהילות כגון הבטחת הסדר 

י
וט חסימת  ונדליזם,  רעש,  בהקמת  בריונות,  במפגעי  טיפול  האישי,  הביטחון  הציבורי, 

על  ר נתפסים  המגורים,  בשכונת  שאת  וביתר  בכלל  הציבורי  במרחב  וכדומה  דרכים, 

נומ ידי הרשויות המקומיות כחלק בלתי נפרד ממארג החיים השוטף וממארג השירותים 

י
יצ תחומי  חולקת  המקומית  הרשות  ואולם,  לתושביהן.  להבטיח  שעליהן  והסביבות 

ילפ עליהם  ציבוריים  שירותים  בין  החפיפה  מרחב  שכן,  המשטרה.  עם  אלה  אחריות 

י
מופקדות הרשות המקומית ויחידות המשטרה רחב ומגוון. איכות שיתוף הפעולה בין  ם

יב שני מוסדות שלטון אלה מתבקש, חיוני ובעל פוטנציאל משמעותי לייעול התפקוד של 

רש שתיהן באופן המכוון לאספקת שירותים מוניציפליים ומשטרתיים מותאמים, מידיים 

וחסכוניים במשאבים בתחומים בעלי חשיבות גבוהה לחיי היום והלילה של כל תושב.  לא

בשל מנעד המאפיינים המייחד כל רשות, סביר שרשויות מקומיות שונות יגדירו באופן   
שונה את הערך המוסף הנובע מפעולות שנועדו לשמור על הסדר והביטחון הציבורי 
את  תנחה  זו  שהגדרה  לצפות  ויש  המוניציפליים,  בגבולותיהן  תושבים  של  והאישי 
בחירתם בחלופת מדיניות מותאמת. גם לזרועות המשטרה השקפה משלהן על האופן 
הראוי להשיג תוצאות אלה כמו גם לגבי מודל העבודה המשותפת הרצוי. ההחלטה 
זו  מפגש  נקודת  אלה.  התייחסות  זוויות  של  המשותפת  מפגש  אלא  איננה  הסופית 

ניצבת בלב המחקר הנוכחי. 

בטיפול  המקומי  השיטור  מודל  של  האפקטיביות  מידת  את  לבחון  מבקש  המחקר 
בבעיות איכות חיים האופייניות למרחב המוניציפלי. ישראל מהווה מקרה בוחן מרתק 
בהקשר זה בשל קיום של שלושה מודלים שונים בו זמנית ברשויות מקומיות שונות 
בעיקר  המתקיים  עירוני  שיטור   - משותפת   פוליטית  מסגרת  תחת  המתקיימות 
ברשויות גדולות ואיתנות כלכלית, דפוסי השיטור המשולב המהווה לרוב שלב מעבר 
בעיקר  המתקיים  הקלאסי-המסורתי  השיטור  ומודל  העירוני,  השיטור  למודל  בדרך 
ברשויות מקומיות קטנות וחלשות. המחקר שאף להשוות בין דרך הניהול של שלושת 
מנקודת  משתנות  ולנסיבות  למטרות  התאמתם  מידת  את  ולבחון  השונים  המודלים 
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מחקר זה נתמך ע"י מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.   1

אלון  ולרפ"ק  המקומי,  השלטון  במרכז  וחירום  ביטחון  מנהל  ראש   - וג'ימה  יוחאי  למר  מסורה  תודתנו  בנוסף,   

הולנברג, קצין מחקר במדור מחקר ומדיניות, שותפים אמיצים שליוו את המחקר במסירות יוצאת דופן, בסקרנות 

מעוררת השראה, במקצועיות חסרת פשרות. תרומתם שזורה מראשית המחקר ועד אחריתו.
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לקדם  זאת, בשאיפה  כוחות המשטרה המקומיים.  ושל  כפולה: המוניציפלית  המבט 

ערך א ליצירת  ביותר  המותאמת  האפקטיבית  החלופה  בשאלת  שתסייע  פלטפורמה  פ
ציבורי כולל ורחב ככל שניתן בתחום השיטור המקומי. מנקודת המבט של הרגולטור ק והתאמתן ביט השיטור  חלופות  בין  השוואה   - הפנים  ומשרד  פנים  לביטחון  המשרד   - וי

דיפרנציאלי ת תהליך  בייעול  לסייע  עשויה  מקומיות  רשויות  של  מאפיינים  לפרופיל   
ברמת נה ציבורי  ערך  ומשמר  היוצר  לניהול  המכוון  והסמכויות,  המשאבים  להקצאת  י

הממשל המרכזי כלפי הרשויות המקומיות בישראל ובשיתוף פעולה עמן. וה

 ל

פיתוח ממשק ניהול אפקטיבי בין שתי זרועות השלטון המופקדות על ביטחון הציבור  במרחב המוניציפלי -תחנת המשטרה והרשות המקומית - הוא פעולה חיונית, שכן,  לש ד
עבודתן תלויה זו בזו והן נסמכות ומשלימות זו את עבודתה של זו. מפגש זה מתקיים ופ

באופנים שונים במדינות שונות, הפועלות בדפוסי שיטור שונים  (,Devroe & Ponsaers  יס

2017) המשפיעים ומעצבים את טיב הביצועים של המשטרה מחד ושל מוסדות השלטון יש המקומי מאידך, הן ברמה הבין מוסדית והן באופן בו הם נתפסים בעיני הציבור. איכות וט  ר
ועל מ התושבים  של  הרצון  שביעות  מידת  על  משפיעה  אלה  מוסדות  של  הביצועים  מידת האמון שהם רוחשים למוסדות אלה וכל אלה מקרינים על רמת הלגיטימציה של ינו יצ

השלטון המקומי והמשטרה כל אחד לחוד ושניהם יחד, ודרכם על מידת הלגיטימיות פ של מוסדות המדינה בכלל בעיני הציבור.  ייל דפוס הניהול המשותף של מוסדות שונים של המערכת הציבורית - משטרה ורשות ב ם י
מקומית - נחקר כאן מנקודת המבט הארגונית כפי שהיא נתפסת בעיני עובדי הציבור ש ר

משני עברי המתרס. נבחנה ההשפעה של מודל השיטור על איכות מערכת היחסים א של    ל הביצוע  איכות  ועל  המקומית  הרשות  ומוסדות  המשטרה  תחנות  בין  הנרקמת 
פעולות שיטור מגוונות. לשם כך, ראיינו עובדים ברשות המקומית הרלוונטיים לשיתוף 
בעלי תפקיד  עם  אישיים  ראיונות  נערכו  ובמקביל,  המשטרה,  עם  היומיומי  הפעולה 
רלוונטיים בתחנות המשטרה הפועלות ברשויות שנבחרו למחקר על מנת לעמוד על 
הנהוגים  כל אחד מדפוסי השיטור השונים  בתפוקות של  והיעילות  המועילות  מידת 
ועירוני. ביקשנו  במרחבים המוניציפליים השונים בישראל - שיטור מסורתי, משולב 
לבחון ברמת רזולוציה גבוהה את מידת ההתאמה של מנעד המאפיינים המוניציפליים 
של  הן  אופטימליים  ביצועים  שיספק  המקומי  השיטור  ודפוס  התחנה  פועלת  בהם 
המשטרה והן של הרשות המקומית לטובת הקהילה וציבור התושבים המקומיים. מכאן, 
שהתמקדות המחקר בהתאמת מודל השיטור לנסיבות המקומיות הדיפרנציאליות בהן 
מתפקדת התחנה ובמערכת היחסים שבין התחנה לרשות המקומית, מיועדת לשיפור 
וייעול עבודת המשטרה והרשות המקומית לטובת הציבור ולהפקת ביצועיים מיטביים 
- לא רק במונחים כמותניים של השקעת המשאבים הציבוריים, אלא גם במונחי ייצור 

וניהול של הערך הציבורי הכולל.   

מחקר זה הוא פרי שיתוף פעולה אקדמי-משטרתי, שכן ביצוע מערך מחקר מורכב 
ורגיש מסוג זה חייב שיתוף פעולה הדוק ופורה עם מחלקת האסטרטגיה של משטרת 
מודל  של  עומק  תהליכי  של  ומאוזנת  משמעותית  חקירה  שאפשרה  עובדה  ישראל, 

השיטור האופטימלי ועשויה להגדיל את פוטנציאל היישום של מסקנותיו. 

102



א מודלים של שיטור במרחב המוניציפלי

פ
ק בתפיסת  ובגילוין,  עבירות  "...במניעת  עיקריים:  תפקידים  שני  למשטרה  בישראל, 

ביט עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים" וכן  "ובקיום הסדר הציבורי 

וי
ת בתפקידה  תשל"א-1971).  חדש],  [נוסח  המשטרה  (פקודת  והרכוש."  הנפש  ובטחון 

 
נה הראשון פועלים לצד המשטרה גורמים שונים. העיקרית שבהן היא הרשות המקומית, 

י
וה מפגעים  ומניעת  טיפול  אכיפה,  של  בנושאים  לטפל  ואחריות  סמכות  מוקנות  לה 

שירותי 2 ל מתקיימים  בנוסף,   . התושבים חיי  איכות  ועל  הציבורי  הסדר  על  המאיימים 

שמירה, אבטחה וחקירה פרטיים, הפועלים לעיתים גם כספקי שירותים של מוסדות  לש

ד
פ ציבור, לצד שוטרי משטרת ישראל שנשכרו בתשלום על ידי הרשות המקומית לאבטחת 

ו
יס  plural  אירועים או לסייע בגבייה (מבקר המדינה, התשע"ד-2014). תופעה זו, המכונה

 
יש policing (Jones & Newburn, 2006 ), התרחבה במדינות העולם הדמוקרטי והצמיחה 

וט דפוסי פעולה שונים להתמודדות עם אתגר השמירה על סדר ציבורי שמאפשר, מעבר 

 ר
מ

פעילה  דמוקרטיה  משילות,  יציבות,  על  שמירה  גם  התושבים  ביטחון  על  לשמירה 

ינו וכלכלה פורחת. שירותי הביטחון הפרטיים במרחב המוניציפלי חורגים ממסגרת מחקר 

יצ בין הממשל  לאמור,  בלבד,  זרועות הממשל  בין  בהסדרים במתקיימים  זה המתמקד 

יילפ המקומי למשטרת ישראל.  

ב ם

דמוקרטיות שונות בעולם מנהיגות דפוסי שטור מגוונים הנבדלים זה מזה בין השאר 

י
ש בחלוקת האחריות, בסמכות ובמימון של פעולות השיטור בין השלטון המרכזי והמקומי. 

ר
א לאומי-ממלכתי  משיטור  שונות,  במדינות  הדרגתי  מעבר  חל  האחרונות  בשנים 

לדפוסים בעלי גוון יותר מוניציפלי (,Jones & Newburn, 2006; Jones & Van-Steden    ל
2013). מגמה רווחת בעיקר בקרב מדינות מערב אירופה בהן נוהגת מערכת פוליטית 
אוניטרית כדוגמת הולנד, צרפת והמדינות הנורדיות, דנמרק פינלנד, איסלנד, נורווגיה 
ושבדיה, בכולן נוטה המשטרה הלאומית להרחיב, ברמות משתנות, את מידת שיתוף 
זו לא פסחה גם על ישראל,  הפעולה עם הממשל המקומי  (Høigård, 2011). מגמה 
ובמהלך העשור האחרון פועלים בה, זה לצד זה, שלושה מודלים של שיטור במרחב 
המוניציפלי - מודל השיטור הקלאסי-מסורתי, הנוהג באופן בלעדי ברשויות מקומיות, 
עיקר קטנות או חלשות, מודל השיטור המשולב - שלרוב מהווה שלב ביניים בין המודל 
המסורתי למודל העירוני, וב- 68 מבין 255 רשויות בישראל פועל או מוקם מודל שיטור 

עירוני - בעיקר רשויות גדולות ובינוניות. 

 (Standard Model of Policing) האסטרטגיה העומדת בבסיס מודל ה"שיטור קלאסי" 
המבחין  באופן  ברורה,  סמכויות  חלוקת  של  היא  המוניציפלי  במרחב  לפעול  בבואו 
האירועים  ובכלל  חוק,  הפרות  של  במקרים  האכיפה  בתחום  המשטרה  עבודת  בין 
הפליליים, ובין הפיקוח העירוני המופקד על תחום הסדרת המרחב הציבורי ואכיפה 
החקיקה העירונית. מערכת היחסים בין הרשות המקומית למשטרה במודל זה אינה 
מעוגנת בחוק, והיא נקבעת לרוב על פי המסורות המתפתחת במקום ותלויים במידת 
הרצון הטוב והיחסים ההדדיים המתקיימים באורח וולונטרי בין ראש רשות מקומית 
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2013 (דוחות על  על המגמות ועל הבעיות בטיפול הרשויות המקומיות בנושא ניתן ללמוד מדו"ח מבקר המדינה   2

הביקורת בשלטון המקומי, 2013)
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ספציפית למפקד יחידת המשטרה באותה רשות, ומשכך, עשויים לנוע על רצף שבין 

יחסים הדוקים לניכור. במודל זה, לראשי רשויות נבחרי הקהילות המקומיות ונציגם, א פ
לטפל ק שנועדו  השיטור  פעולות  בתחום  היום  סדר  על  בלבד  מוגבלת  השפעה  יכולת  המוניציפלי. מכאן, שקשה ביט הציבורי  ובמרחב  בסביבת המגורים  חיים  איכות  במטרדי  וי

היומיום ת חיי  על  ישיר  באופן  להתעלם מהעובדה, שדווקא פעולות שבכוחן להשפיע   
של התושבים ומיוחסות לליבת העשייה המקומית, עומדות במוקד תשומת הלב של נה י

הקהילות המקומיות ונתפסות על ידי התושבים כסוגיות שבתחום אחריותו של ראש וה

הרשות, מופקדות באורח בלעדי בידי המשטרה (שדמי ויחזקאלי, 2010). ל עם עלייתן של פילוסופיות מדיניות ניאו-ליברליות והתבססות תפיסת הניהול הציבורי  לש ד
החדש (NPM), חלקים משירותי הביטחון הופרטו או בוזרו לרשויות נוספות (& Jones ופ

Newburn, 2006).  בעשור האחרון, התנגשויות אלימות בין שוטרים ומפגינים, בעיקר  יס

מקבוצות מודרות ממרכזי הכוח, שיקפו את הניכור כלפי מוסדות המדינה והמשטרה יש הדומיננטית וט הקבוצה  של  האינטרס  את  כמייצגת  שנתפסה  העולם,  וברחבי  בארץ   ר
בחברה ולא את הערך הציבורי הכללי. כמענה, התחזקו מודלים של שיטור קהילתי, מ החריג ינו בעבריין,  מטיפול  המיקוד  העברת  תוך  חיים  ואיכות  שירותיות  המדגישים  יצ

שירות פ בבחינת  שהוא  לשיטור  המסורתי,  השיטור  את  שאפיין  החוק,  מפר  והסוטה  אזרחי הפועל למען התושבים הנורמטיביים שומרי החוק ולשיפור איכות חייהם. הסטת ייל כובד המשקל מהעבריין לאזרח הנורמטיבי אילץ פיתוח ויישום מודלים של שיטור בהם  ם יב
הרשויות המקומיות מהוות שותפות הן בתהליכי קבלת החלטות על יעדים והקצאת ש ר

המשאבים, והן במיקוד פעולות השיטור בגבולות הרשות. שיתוף פעולה זה ניתן לייחס א של    ל זרוע  היא  המקומית  הרשות  לפיה  להבנה  ואף  סמכויות,  וביזור  הייעול  למאמצי 
השלטון המרכזי מצד אחד ובאת כוחו ונציגתו של הציבור המקומי מצד שני. ואולם, יש 
לזכור ששינויים אלה נבעו גם ממסגרת של מדיניות אידיאולוגית רחבה יותר הפועלת 
הציבורי,  והמגזר  ממשלתיים  שירותים  ממשלתית,  מעורבות  של  וצמצום  להקטנה 
לשירותים  ומשאבים  תקציבים  של  והפחתה  לקיצוץ  בפועל  המתורגמות  פעולות 
באוכלוסיית  חריג  לגידול  במקביל  זאת  למשטרה.  זה  ובכלל  כללי,  באופן  ציבוריים 
ישראל בראשית שנות התשעים, בשל עלייתם לארץ של יהודי ברית המועצות לשעבר 
ויהודי אתיופיה, ולבסוף גם תמורות חברתיות גלובליות שהובילו להתרבות והתגוונות 
צרכי השיטור ולשינוי בציפיות האזרחים משירותי המשטרה תרמו את חלקם לכורח 
הדוחקות  לבעיות  יצירתיים  פתרונות  למצוא  המשטרה  את  אילץ  דבר  של  שבסופו 

במסגרת תקציבית מהודקת וחסרה. 

שינויים ערכיים בעמדות הציבור מאתגרים את דפוסי השיטור במדינות דמוקרטיות, 
באופן שלא מותיר להם עוד להסתפק באספקת ביטחון וסדר ציבורי, אלא תובע מהם 
להידרש למורכבות האיזון בין אכיפה אפקטיבית ושמירה על זכויות אזרחים שבטיפולה 
באופן מכבד ושיווני, שאינו מפלה לרעה קבוצות חברתיות מובחנות. דמוקרטיות שונות 
פיתחו נוסחאות שונות (Devroe & Ponsaers, 2017) לאיזונים אלה, הלוקחות בחשבון 
ממקום  המשתנים  משאבים,  להקצאת  דיפרנציאליים  וסטנדרטים  יעדים  שיקולים, 
למקום וממודל למודל (Jones & Van-Steden, 2013). בהתאם, תפיסת שיטור רחבה 
וטיב הטיפול  יותר תעריך לא רק תפוקות המתייחסות למספר מעצרים או אירועים 
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בהם אלא תייחס חשיבות רבה גם לשמירה על צדק פרוצדורלי המספק תחושת הוגנות 

א
פ  .(Tyler, 2005; Tyler, 2000) בשיטור בקרב הציבור

ק
יט כחלק ממגמות גלובליות אלה, כשני עשורים לאחר שהועלה הרעיון לראשונה בשנת 

ויב 1995 על ידי ראש העיר רעננה (Yanay, 1997), נחקק בישראל בשנת 2011 חוק המסדיר 

המקומית  ת הרשות  סמכויות  הרחבת  את  בחקיקה  המעגן  העירוני,  שיטור  מערך  את 

ינה לרשויות  המשטרה  תחנות  בין  שותפות  ומקים  שיטור,  בתחומי  העירוני  והפיקוח 

לוה בתחומים  עוסק  חלקו  חיים,  איכות  בתחום  מוגדר  עבירות  בסל  בטיפול  המקומיות 

 
ש שהיו עד אז בסמכותה ואחריותה הבלעדית של משטרת ישראל. מודל זה בו מוסמכים 

ד ל פקחים מסייעים - פקחים עירוניים  - להפעיל סמכויות שיטור בסביבה העירונית - 

ופ  - בין תחומי הסמכות הבלעדיים של כל אחד מגופי השלטון  מטשטש את ההבחנה 

המשטרה והרשות המקומית. זאת בשונה למשל מהתפיסה העומדת בבסיס רפורמת  יס

יש
ט שיטור מקבילות בהולנד, הנוטה להיסמך על שיתופי פעולה עם השלטון המקומי ועם 

רעיון האכיפה הנובעת מאכפתיות אזרחית וולונטרית וללא הקניית סמכות רשמית של  רו

ומ ' אלא בהתבסס על החוק ההולנדי המסמיך כל אזרח 

נ

junior police' -וה 'city wardens'

י
יצ  .(Jones & Newburn, 2006)  לעכב אדם המבצע פשע

ילפ לתהליך המעבר למודל שיטור עירוני ברשויות המקומיות המתקיים בהתמדה במהלך 

י
שש השנים האחרונות, קדם דפוס ביניים המכונה שיטור משולב, לפיו מערכת היחסים  ם

יב הקלאסי,  לשיטור  ביחס  יותר  פורמלי  גוון  מקבלים  והמשטרה  המקומית  הרשות  בין 

רש והם מושתתים על סיור בניידת משותפת, שכם אל שכם, של פקח עירוני (ללא הכשרה 

בתחום השיטור) ושוטר הנמנה על כוח הסיור המשטרתי, שפועלים יחד לפי תכנית  לא

ויחידת    המקומית  ברשות  הרלוונטיים  הגורמים  ידי  על  במשותף  המגובשת  עבודה 
ומקצה  ניידות  המקומית  הרשות  מממנת  המשולב,  בשיטור  המקומית.  המשטרה 
המקומית  והמשטרה  המקומית  שהרשות  לאחר  בניידות.  לשוטרים  הנלווים  פקחים 
הגיעו להסכמה על דפוס העבודה המשותף, נבחנת הבקשה על ידי משטרת ישראל 
כי  העובדה  בגין  משולב",  "שיטור  להפעלת  בתחנה/מרחב  הכוחות  סדר  להתאמת 
הפעלת השיטור המשולב איננה מלווה בתוספת תקנים למשטרה, והשוטרים מוקצים 
לשיטור המשולב מתוך שוטרי הסיור של התחנה (הפעלת ניידת שיטור משולב - נוהל 
02.220.017 (מוגבל), עמ' 30-31). משהגיעו הצדדים להסכמה על עצם הקמת שיטור 
משולב, מספר הניידות, הפקחים והשוטרים שיתפעלו אותו ברחבי הרשות, מועברת 
ההמלצה לאישור הפיקוד המקומי במשטרה (נספח ח' בנוהל). במערך זה לא נדרשת 
כאמור הכשרה ייעודית של הפקח או השוטר, וסיירי המשטרה נגרעים באופן אקראי 
ממצבת הסיור המשטרתי ופועלים כחלק מהסיור המשולב, אך אינם מוקצים לו באופן 
ייעודי וקשיח. כך, בצוק העיתים ומשפורץ משבר בטחוני עשויים שוטרי הסיור להילקח 
לצרכי השעה הדוחקים בהותירם את הסיור המשולב חסר זמנית. הפעלתן של ניידות 
המקומית  המשטרה  ויחידת  העיר  ראש  בין  הסכמה  פרי  אלא  אינו  המשולב  שיטור 

3 . שמאושר ומפוקח על ידי המשרד לביטחון פנים, ופועל בהתאם ל'נוהל שיטור משולב'

דפוס סיור משותף זה נלמד על ידי גורמים ממשלתיים שונים, הועלו הצעות לשינוי 
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ולשיפור, שסיכומם הוביל להתהוות מודל פורמלי ומחייב יותר בדמות מערכי אכיפה 

עירוניים, שנועדו "להוות מערך אכיפה עירוני ייעודי, הפועל בשיתוף פעולה (משטרה א פ
ורשות) למניעה וטיפול באירועים בתחומי איכות החיים, האלימות והתנהגויות אנטי ק של ביט הביטחון  להגביר את תחושת  מנת  על  חברתיות בשטח המוניציפלי של הרשות  וי

של ת גבוהה  רמה  ליצירת  התורמת  ואיכותית  מוגנת  חיים  סביבת  ו"ליצירת  הציבור"   
בטחון אישי וקהילתי במרחב העירוני" (המשרד לביטחון פנים, 2016). על אף שמודל נה י

השיטור המשולב נועד להיות זמני ולשמש כשלב הכנה בדרך למודל העירוני שנתפס וה

מתקדם יותר, הוא נותר על כנו ברשויות מקומיות ספורות עד היום.  ל ד לש
ופ

מודל השיטור העירוניס  י
2010)  יש הממשלה,  ראש  (משרד   1848 מספר  ממשלה  החלטת  2010 התקבלה  ביוני 

להקמת מערכי אכיפה עירוניים, בתחילה כפיילוט ב-13 רשויות מקומיות. במסגרת וט  ר
בחוק מ הקבועות  לסמכויות  בהתאם  מעורבות  ביצוע  רשויות  שלוש  החדש,  המודל  ובנהלים: המשרד לביטחון פנים, משרד הפנים והרשויות המקומיות עצמן. ינו יצ

המשרד לביטחון פנים מוביל את הפרויקט, תורם לעיצובו ולתפעולו (מערכי האכיפה פ העירוניים תפיסת ההפעלה, 2014), אחראי על ניהול מרבית המשאבים (עיקרי התקציב ייל 2017 ו-2018; החלטת ממשלה 1645, 2016), על תחום המחקר והערכה והצגתו בפני ב ם י
גורמי הממשל האחרים (מערכי אכיפה עירוניים - דיווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה ש ר

של הכנסת למחצית השניה של שנת 2016, 2017). משרד הפנים, בתפקידו כרגולטור של א הרשויות המקומיות, אחראי על הכשרת פקחים עירוניים ובהם גם הפקחים המסייעים    ל
תקציביים  מקורות  לגייס  זקוקה  והרשות  במידה  וכן  הכשרתם,  של  הראשון  בחלקה 
למימון חלקה, משרד הפנים מאשר לגבות אגרת שמירה (חוקי עזר בדבר היטל שירותי 
שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, 2013). בנוסף, נהלי משרד הפנים מנחים את הרשויות 
המקומיות בעניין הרכב הועדות ובהן ועדות ביטחון וחירום והטיפול באלימות, אשר 
אנשי  ונבחריו,  הציבור  נציגי  בין  מפגש  מקום  ומהווים  המשיקים  בנושאים  עוסקות 
המקצוע במנהל הציבורי המקומי ונציגי המשטרה (עבודת הוועדות ברשות המקומית, 
2013). לבסוף, הרשויות המקומיות בהן מוקם מערך האכיפה, מתקשרות בהסכם מול 
המשרד לביטחון פנים (בט"פ), מעמידות משאבים ומעסיקות את הפקחים המסייעים 

ושותפות בקבלת החלטות תפעוליות באופן שוטף.

המשרד לביטחון פנים, האמון על יישום החוק ברשויות המקומיות, מבסס את החלטתו 
בהחלטות  שנקבעו  תבחינים  על  עירוני  שיטור  למודל  רשות  של  צירופה  את  לאשר 
ממשלה 2910 (2011) ו-1331  (2014) ועודכנו בהחלטה מס 1645 (2016) הכוללים את 
גודל הרשות (16,000 תושבים ומעלה), נתוני עבירות איכות חיים ברשות המועמדת, 
דירוג משולב חברתי-כלכלי שלה יחד עם מדד הפריפריאליות, והיכולת של הרשות 
המשאבים  כנגד  אדם)  וכוח  (ניידות  המערך  לתפעול  הנדרשים  משאבים  להקצות 
שמעמידה המשטרה. המדינה מצידה ממריצה את הרשויות המתאימות לקחת חלק 
ההצטרפות  תהליך  של  הסלקטיבי  אופיו  בשל  הצטרפות.  מענק  באמצעות  בתהליך 
למודל השיטור העירוני, מוזרמים למעשה משאבים רבים - תקציב, סמכויות, תקני 
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כוח אדם וכיוצא בזה - לרשויות מקומיות נבחרות, לרוב הגדולות והיציבות יותר, באופן 

א
פ שמעמיק את אי שוויון הקיים ממילא בין הרשויות. בחמש השנים האחרונות מתרחב 

ק
יט מעגל הרשויות המצורפות למודל השיטור העירוני, מבלי שמתקיים הליך הבוחן את 

ויב מידת האפקטיביות של מודל השיטור כנגד חלופות אחרות (שיטור משולב או מסורתי) 

העומדות לרשות רשויות מקומיות מנקודת המבט שלהן, ובאופן שלא מסתפק במידת  ת

ינה היעילות הכלכלית אלא גם בתרומה לרווחת ציבור התושבים. 

לוה והפיקוח  האכיפה  לייעול  החוק  2011 נחקק  באוגוסט  הפיילוט.  2011 התחיל  ביולי 

 
ש את  מפרט  החוק  התשע"א-2011.  שעה),  (הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים 

ד ל סמכויות הפקחים ברשויות המקומיות. בישראל מוגדרות סמכויות הפקחים העירוניים 

ופ (חוק  המקומיות  הרשויות  בחוק  סביבתית  אכיפה  לעניין  האחד  חוקים,  בשלושה 

השני,  יס  .(2008 תשס"ח,  פקחים),  סמכויות   - סביבתית  (אכיפה  המקומיות  הרשויות 

יש
ט התווסף מאז הושק מודל השיטור העירוני, מנגנון שיתוף הפעולה הפורמלי בין הרשות 

האכיפה  רו לייעול  בחוק  אלימות  ומניעת  בטיפול  הסיוע  בתחום  והמשטרה  המקומית 

ומ (חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), תשע"א, 

ינ
יצ 2011), והשלישי בתחום התעבורה (חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

לפ סמכויות  את  ומרחיבים  מפרטים  אלה  חוקים  תשע"ו-2016).  (תעבורה),  המקומיות 

יי
ם כ"פקחים  עירוני  אכיפה  מערך  במסגרת  (ברשומות)  המוסמכים  העירוניים  הפקחים 

יב  מסייעים". החוק מבחין בין פקחים "רגילים" ו"פקחים מסייעים", שלהם הוקנו סמכויות 

רש שיטור למניעה וטיפול במצבי אלימות ו"חשש לאלימות". החוק גם קובע סייגים למי 

לא שיכול להיות מוסמך כפקח ולפעולות הפקח לאחר הסמכתו.  

הצטרפות רשויות מקומיות לתכנית הרצה דורשת, מעבר להבעת רצונה, את אישור    
משרד הפנים המותנה בהוכחת יכולת של הרשות להקצות את המשאבים הדרושים. על 
מנת להקנות לפקחים סמכויות "פקח מסייע", על ראש הרשות להגיש בקשה שתאושר 
באופן שמי ואינדיווידואלי בעבור כל פקח, ושמו יתווסף לרשומות (הודעה על הסמכת 
המקומיות,  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה  לייעול  חוק  לפי  מסייעים  פקחים 
2013). עד כה מספר הרשויות הלוקחות חלק בהקמת מערכי שיטור עירוניים עומד על 

, בתוכן כל ערי הכרך הישראליות למעט חיפה, שלדרישתה, נותרה לפעול 4 69 בסך הכל
בדפוס השיטור המשולב.

עירוני)'  שיטור   - עירוניים  אכיפה  (מערכי  ישראל  ממשלת  של  המידע  אתר  פי  על 
ראש הרשות הוא שמוביל את המערך וקובע את המדיניות וסדר העדיפות העירונית 
בתיאום עם המשטרה.  מערך האכיפה העירוני הוא כוח משולב הכולל כוחות שיטור 
תגובה  מתן  ידי  על  התושבים  של  האישי  הביטחון  הגברת  שמטרתו:  עירוני  ופיקוח 
מהירה לאירועים, מניעה וטיפול בתופעות בריונות, אלימות וונדליזם, מניעה וטיפול 
באירועי איכות חיים, טיפול בעבירות רישוי ובנייה וביצוע צווי בית משפט עירוניים, 
וטיפול בעבירות בתחום בריונות בתנועה  טיפול בעבירות בתחום האלכוהול, מניעה 
וסיוע לאבטחת אירועים עירוניים תחת כיפת השמיים (המשרד לביטחון פנים, 2016). 
החלטת ממשלה 1848 (משרד ראש הממשלה, 2010) מפרטת את מטרות הפרויקט, 
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עיר אחת (מס' 16 בתוספת הראשונה) יצאה מהפיילוט ועוד שתיים הודיעו שלעת עתה אינן מקדמות את ההקמה  4

Dummy Text
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הממשלה,  ראש  (משרד   2910 והחלטה  שלו,  והבקרה  הניהול  ומנגנוני  ביצועו  דרכי 
"עיר  זיקתה לתוכנית  ואת  לפיילוט  2011), מונה את הקריטריונים לבחירת הרשויות 
ללא אלימות". המבנה הארגוני כפי שמפורט בהחלטות הממשלה משרטט את יחסי 
הגומלין בין הארצי והמקומי. ברמה הארצית, הוקמו מנגנוני הניהול מגוונים. תחילה, 
נציגי  ובהשתתפות  הפנים  לביטחון  המשרד  מנכ"ל  בראשות  לאומית,  היגוי  וועדת 
משרדי האוצר, הפנים, המשפטים ונציגי מרכז השלטון המקומי, שתפקידה להתכנס 

מידי חצי שנה ולהגדיר קווים מנחים להמשך פיתוח המערך ברמה הארצית. 

שוטף  באופן  הלאומית  ברמה  התכנית  את  מנהלת  עירוניים,  אכיפה  מערכי  מנהלת 
בתחום  לאומיים  עדיפויות  סדרי  ולגבש  כוללת  לאומית  מדיניות  לפתוח  ותפקידה 
מערך האכיפה העירוני ולהביאם לאישור וועדת ההיגוי הלאומית. בנוסף, מוטל עליה 
לטפל בתכנון וניהול כולל של משאבי התכנית, לקבוע יעדים ומדדי תפוקה ותוצאה 
של התוכנית ולאשרם בוועדת ההיגוי הלאומית. עוד עליה להסדיר את הממשקים בין 
השותפים בכלל, ועם הרשויות המקומיות בפרט, לרבות טיפול במחלוקות עקרוניות. 
לבסוף, היא אמונה על תכנון וביצוע תכנית מעקב, פיקוח, בקרה, ברמות השונות הן 
לגבי כוח השיטור העירוני והן לגבי כוח הפיקוח העירוני הייעודי, כולל עמידה בתקנים 
ומצבות כוח אדם מכוח השיטור העירוני ומכוח הפיקוח העירוני הייעודי, לפתח תהליכי 
והמקומית.  ידע ברמה הלאומית  והפצת  יצירה  ולנהל מחקרים מלווים לשם  הערכה 
 & (שוורץ  נדרשים  חקיקה  תהליכי  להוביל  האפשרות  לה  נתונה  אלה  כל  סמך  על 
קגיה, 2014). ואולם, דוח הביקורת בשלטון המקומי שעסק בתופעות של הפרות סדר 
..." ועדת ההיגוי:  בין השאר על תפקוד חסר של  ואלימות במרחב הציבורי מהצביע 
וכשנתיים אחרי הפעלת הפיילוט בעיר  וחצי לאחר החלטת ממשלה 1848  כשנתיים 

הראשונה, התכנסה ועדת ההיגוי הלאומית פעמיים בלבד... " (2013, עמ' 134)

ברמה המקומית נקבע כי ברשויות בהן יוקם מערך אכיפה עירוני תוקם מועצה לאכיפה 
עירונית, בראשות ראש הרשות ומפקד התחנה המקומית. נקבע כי "המועצה תעסוק 
חיים,  איכות  לטיפול בתופעות עבירות  הנוגעים  במגוון התחומים  בהתוויית מדיניות 
בקביעת  העירוני,  האכיפה  למערך  עדיפויות  וסדרי  מנחים  קווים  בקביעת  ואלימות, 
המטרות והיעדים ברמה העירונית ובביצוע מעקב ובקרה אחר מימוש היעדים והשגת 
המטרות" (שוורץ & קגיה, 2014, עמ' 12). בנוסף, תוקם "ועדת משנה עירונית לאכיפה", 
מפורטת,  עבודה  תכנית  להכין  במטרה  המשטרה,  תחנת  ומפקד  המנכ"ל  בראשות 

לטפל ולהגיש דוחות תכנון מול ביצוע. 

עיקר התכנית ברמה הארגונית הוא שותפות בין הרשות המקומית למשטרה, גם במרחב 
קבלת ההחלטות וגם ברמה הביצועית בשטח בו פועלים השוטרים והפקחים 'שכם אל 
שכם'. הפעלת היחידות העירוניות מתבצעת על פי יעדים וקווי מדיניות המוגדרים על 
לראש  השפעה  פוטנציאל  משקף  זה  מבנה  התחנה/מרחב.  ומפקד  הרשות  ראש  ידי 
בתצורה  עובדת  היחידה  משטרתית.  יחידה  של  פעילות  על  מדיניות  ברמת  הרשות 
משולבת, באמצעות פקח ושוטר, ומתמחה בתחומים ייעודים כגון עבודה מול בני נוער 
בתחום האלכוהול, הקמות רעש לסוגיהן ואבטחת אירועים עירוניים, ונמצאת בקשר 
שוטף וישיר אל מול גורמי הרשות לטיפול כולל ורב מערכתי. הקשר מתקיים מול מגוון 
והשירותים  פועל בתאום עם אגף החינוך  ואינו מוגבל לאכיפה אלא  גורמים ברשות 



א
פ

ק
ויביט

 ת
ינה

 לוה
ד לש

ופ
 יס

יש
 רוט

ינומ
יצ

יילפ
יב ם

רש
   לא

109

החברתיים. השאלה היא האם שינויים מרחיקי לכת אלה מניבים את הערך הציבורי 
והקהילות  התושבים  ובעיקר  המשטרה,  תחנת  המקומית,  הרשות  עבור  המיוחל 

המקומיות.  

והחלטות הממשלה, מגדירים את סל העבירות בהם מטפל המודל באמצעות  החוק 
פקחים מסייעים (שוורץ & קגיה, 2014) עבירות משתי קבוצות - איכות חיים ובריונות 
ואלימות בהם אמורים לטפל מערכי האכיפה העירוניים. עבירות איכות חיים: הפרעת 
מנוחה, הקמת רעש, הפרעה ע"י עבודות, אזעקות מטרידות, פגיעה בתשתיות, עישון 
במקום ציבורי, רכב נטוש/שרוף, הפעלת חזיזים נפצים וזיקוקי דינור, גניבה, כייסות, 
הטרדה,  מטריד,  אדם  פסולת,  השלכת  ופרסומות,  הודעות  (פע"ר),  רכוש  עבירות 
הטרדה מינית, חשד למציץ, שכרות. עבירות בריונות ואלימות: השחתת פני מקרקעין, 
החזקת/  ונפש,  בגוף  פגיעה  חיים,  בבעלי  התעללות  סיסמאות,  כתיבת  נזק,  גרימת 
קטטת  חבלנית,  תקיפה  קטין,  תקיפת  תקיפה,  קטטה,  סדר,  הפרת  פגיון,  תפיסת 
רכב  בתנועה:  בריונות  עבירות  קטינים.  במעורבות  קטטה  המונית,  קטטה  חמולות, 
כניסה/יציאה, חניה כפולה,  נכה/דיפלומט, רכב חוסם  מפריע לתנועה, תפיסת חנית 
רכב משתולל, ניסיון דריסה, רכב מפריע לתח"צ, חניה על מדרכה, נסיעה על מדרכה. 
עבירות מנהליות ורישוי ועסקים: רישוי עסקים, עבירות בניה, נעל"ר, מכירת משקאות 
לקטין, עבירות מנהליות, רישוי עסקים, רוכלות, קבצנים, פתיחת עסק (שואה/ זיכרון), 
מכירת משקאות לקטין, הפרעה ע"י רוכלים/ קבצנים. סיוע לבעלי סמכות: סיוע לבעל 
תפקיד, סיוע בעלי סמכות חוקית, סיוע לפקח, סירוב להישמע להוראות סדרנים. ביצוע 
הפרת צו, הפרעה לביצוע צו, כליאת שווא, הפרת צו של בית משפט מנהלי,  צווים: 
עירוניים  אכיפה  מערכי  המקיימות  ברשויות  הריסה.  צו  צו,  לביצוע  עזרה  צו,  ביצוע 
שהוסמכו  לפקחים  וגם  לשוטרים  גם  נתונה  אלה  בעבירות  לטפל  הסמכות  בלבד, 
והאחריויות מתחלקות  בכל מקום אחר הסמכויות  בעוד  ייעודית,  בהסמכה  כך  לשם 
זה  זה את הגיבוי של  וחסר  זה מצד אחד  זה את  בין השוטר לפקח באופן שמשלים 
או  (עקב התנגדות פסיבית  מצד שני. במצבים בהם נתקלים הפקחים בקושי לאכוף 
אלימות), הם יכולים לקרוא למשטרה לסיוע. שירותי השיטור נתפסים כמשאב חיצוני 
לרשות, שהמדינה ברמה הלאומית מעמידה לרשות אזרחים ומוסדות. בנוסף, הרשות 

המקומית מעמידה גם היא ממשאביה לצורכי פיקוח ואכיפה בתחומה. 

על פי סעיף 19 לחוק לייעול האכיפה, נדרש השר לביטחון פנים לדווח לוועדת פנים 
והגנת הסביבה של הכנסת מידי שישה חודשים על מספר עבירות האלימות שבוצעו 
בששת החודשים האחרונים ברשויות שבתוספת הראשונה וברשויות שאינן בתוספת 
תקני  איוש  על  דיווח  מתבקש  בנוסף,  הקודמת.  הדיווח  מתקופת  והשינוי  הראשונה 
השוטרים בכל אחת מהרשויות שבתוספת ועל השימוש שנעשה על ידי הפקחים בכל 
בכל אחת מהרשויות.  להם במסגרת החוק  הוקנו  אחת מהסמכויות המיוחדות אשר 
נכון למועד כתיבת מסמך זה, באתר הוועדה פורסמו רק שני דוחות, על שנת 2015 
 ,(2016 והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות,  לייעול האכיפה  פי החוק  על  (דיווח 
וכן דוח על המחצית השנייה של 2016 (מערכי אכיפה עירוניים - דיווח לוועדת הפנים 
והגנת הסביבה של הכנסת למחצית השניה של שנת 2016, 2017). אי העמידה בדרישה 
להעמיד מידע מלא בפני חברי הוועדה שיאפשר לקבל החלטה מושכלת בדבר הרחבתה 
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או המשכה של תכנית ההרצה, צוינה גם בדוח "סוגיות נבחרות בנושא בטחון הפנים" 
ידי  על  הוועדה  לחברי  ובמכתב  הכנסת  של  ומידע  מחקר  מרכז  של    (2015 (בניטה, 
האגודה לזכויות האזרח מיולי 2015, המלין כי בשלב זה אמורים להיות מוגשים לוועדה 
האזרח,  לזכויות  (האגודה  הדברים  פני  אלו  אין  ואולם,  שנתיים,  חצי  דו"חות  שישה 

   .(2015

ייחודה של רפורמת השיטור העירוני בכך, שהיא מבנה שינוי בדפוס השיטור במרחב 
העירוני, מסדירה בחקיקה ראשית את אופן שיתופי הפעולה בין הרשויות, מפוקחת 
על ידי הכנסת ומעורבים בה באופן רצוף הממשלה, משרד הפנים והמשרד לביטחון 
הפעולה  שיתוף  באיכות  מתמקדת  והכנסת,  נהלים)  וקביעת  רגולציה  (במימון  פנים 
ויחסי האמון בין המשטרה לפיקוח העירוני ברשויות המקומיות. ואולם, איכות היחסים 
המושפעת מאופיו ותנאיו של מנגנון השיטור המיושם במקום, משפיעה בתורה גם על 
ובניית אמון בין המוסדות - המשטרתי-לאומי והמקומי-מוניציפלי,  שיתוף הפעולה 

ובינם לבין הציבור על כל מרכיביו.  

הערכת אפקטיביות
לייעול  (חוק  העירוני  השיטור  מערך  יעילות  למדידת  הנחיות  מפרט  לחוק   19 סעיף 
 (2011 תשע"א,  שעה),  (הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
במונחים של "יצירת סביבת חיים מוגנת ואיכותית התורמת ליצירת רמה גבוהה של 
עירוני,  שיטור   - עירוניים  אכיפה  (מערכי  העירוני..."  במרחב  וקהילתי  אישי  בטחון 
2016). הליך המדידה עוצב ברמה הלאומית והוא מתייחס למדדי תוצאה ברמת הרשות 
בתחום אירועי האלימות, העבריינות (אגף מדיניות ותכנון אסטרטגי, מחלקת מחקר, 
של  יכולתה  ומידת  המקומי  המשטרה  למוקד  בפניות  טיפול  הציבורי,  והסדר   (2014
הרשות להעמיד משאבים למערך. בחלק מהרשויות כוללת המדידה גם סקר ביטחון 
תקציבים),  תקנים,  (איוש  ותשומות  אירועים)  (מספר  תפוקות  של  זו  מדידה  אישי. 
משקפת את תפיסות המנהל הציבורי החדש (New Public Management), הממוקדות 
יעיל כלכלית ומונחה יעדים ומתעלמת מספקטרום שלם של תחומים  בניהול ציבורי 
בלי ערך ציבורי אחרים, החיוניים לתפקוד הרשויות ושלהם נודעת השפעה רבה על 
חיי היומיום של אזרחים וקהילות. בולטת בחסרונה הערכה הרלוונטית לנקודת מבטם 
של שני המוסדות הרלוונטיים - הרשות המוניציפלית ותחנת המשטרה - במונחים של 
ביחס  ביחס למטרות הקבועות בחוק,  דגמי השיטור השונים,  והעלויות של  התועלת 
השיטור  בדפוס  הבחירה  להשלכות  וביחס  התושבים  של  החיים  לאיכות  לתרומתם 
 (Bevan & Hood, 2006)  על איכות היחסים שבין קהילות מקומיות למוסדות הממשל

המוניציפלי והמשטרתי. 

ערובה  אינה  המשטרה  של  הביצועים  באיכות  שעלייה  מראים,  בעולם  מחקרים 
תפיסת  כי  טוען  לדוגמה,   (Tyler, 2000; Tyler, 2011) טיילור  כלפיה.  הציבור  לאמון 
הציבור  בין  ערכית  ושותפות  והוגן,  כשוויוני  הנתפס  שיטור    - הפרוצדוראלי  הצדק 
וביצוע.  יותר מאשר מדדי התוצאה  למשטרה, משפיעים על אמון הציבור במשטרה 
המשטרה  של  הביצועים  באיכות  עלייה  של  למדי  יציבה  מגמה  נצפתה  בישראל  גם 



בן-זקרי,  דיין   & גורן,  ברוכמן,   ;2015 (חכימי,  בה  הציבור  ירידה מתמדת באמון  לצד 

א
פ Kääriäinen, 2008 ;2012), ממצאים אלה מנוגדים להנחה הרווחת בפילוסופיית הניהול 

ק
יט הציבורי החדש, לפיה מדידת ביצועים תוביל לשיפור בתוצאות וזו בתורה תבסס עליה 

ויב באמון הציבור במשטרה (אילן, 2013, עמ' 43). 

מפילוסופיית  ת הנגזרות  ביצועים  הערכת  תפיסת  של  העיקריים  חולייה  נגד  כתגובה 

ינה ניהול  של  חדשניות  פרדיגמות  בעולם  התפתחו   ,(NPM) החדש  הציבורי  הניהול 

לוה ציבורי המכוונות להערכת אפקטיביות של מדיניות - בהקשר הנוכחי שיטור עירוני - 

 
ש המתמקדת בצרכי המוסדות הממשלתיים - כאן משטרה ורשות מקומית - וההעדפות 

ד ל חיוניים  מרכיבים  על  ובהשפעה  המודל  מהחלת  הנגזרים  השירות,  מקבלי  התושבים 

ופ בחוסנה החברתי - במונחי רווחה ואיכות חיים, הפוליטי- במונחי לגיטימציה שלטונית 

ודמוקרטיה מקומית והכלכלי- במונחי עלות-תועלת, של הרשות ושל מגוון הקהילות  יס

יש
ט לייצוג  דאגה  תוך  זאת,   .(Moore, 1995; Benington & Moore , 2011) בה  היושבות 

ושיקוף ההעדפות, הצרכים והמשאבים של כלל בעלי העניין בקרב אוכלוסיית היעד,  רו

ומ בדגש על רמת הכלל לצד טובת הפרט. מכאן, סביר שרשויות מקומיות שונות, ובהתאם, 

ינ
יצ בהתאם  הציבורי  הערך  את  נבדל  באופן  יגדירו  שונות,  מקומיות  משטרה  תחנות 

לפ ושל הקהילות  הייחודיים של המרחב המוניציפלי, של הרשות המקומית  למאפייניה 

יי
ם מוניציפלית  שיטור  מדיניות  בחלופת  בחירתם  את  תנחה  זו  הגדרה  בה.  המתגוררות 

יב  נכונה  לשקף  אמורים  איכותי  לשירות  הערכה  מדדי  בהתאם,  לצרכיהם.  המותאמת 

רש ואת הערך המוסף הנגזר מקיומו של השירות  את כלל האינטרסים של בעלי העניין 

לא לגבי  ההחלטות  בקבלת  המעורבות  הממשל  סוכנויות  ולשתי  הציבור  לכלל  הציבורי 

מודל העבודה המשותפת.   

במבט  עירונית  לאכיפה  מודלים  של  האפקטיביות  מידת  של  בבחינה  עוסק  המחקר 
מקומיות  רשויות  בין  ובהשוואה  בישראל  המתקיימים  מודלים  שלושה  בין  השוואתי 
מוניציפלית  מבט  מנקודת  שונים,  מקומיות  וקהילות  מאפיינים  מערכת  בעלות 
ומשטרתית. נבקש לברר כיצד משפיע מודל השיטור על שביעות הרצון של הרשות 
המקומית ושל תחנת המשטרה מהמטרות, ההתנהלות והתוצאות של מודל השיטור? 
שאלה זו תיבחן ברשויות נבחרות שבהן נוהגים דפוסי שיטור שונים באופן שיאפשר 
השוואה מרובת ממדים, בין רשויות בעלות פרופיל מאפיינים שונה ובין דפוסי שיטור 
שונים. במקביל, ייבחנו התפיסות והעמדות של מפקדי תחנות ומפקדי השיטור המקומי 
(הקלאסי, המשולב והעירוני) בסוגיות אלה, מידע שיסייע למקד ולחדד את התובנות 
באשר לתרומת כוחות השיטור ליצירה ושימור הערך הציבורי באמצעות מודל השיטור 

האופטימלי למאפייני הרשות המקומית. 

מתודולוגיה
פורמאליים,  ופרסומים  מדיניות  מסמכי  תחילה,  ונותחו  נאספו  הנוכחי  במחקר 
המתארים את דפוסי השיטור והאכיפה המקומיים בישראל ותהליכי חקיקתם. בנוסף, 
פנים.  לביטחון  ובמשרד  המקומיות  ברשויות  תפקידים  בעלי  עם  ראיונות   27 נערכו 
סוציו- מאפיינים  שלהן  שונה,  בגודל  מקומיות,  רשויות  משבע  מידע  נאסף  בנוסף, 
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דמוגרפיים דומים ואשר פועלים בהן מודלים שונים של שיתוף פעולה עם המשטרה. 

בתחנות א רלוונטיים  תפקידים  בעלי  עם  אישיים  עומק  ראיונות   14 נערכו  במקביל,  פ
המשטרה האחראיות לשיטור ברשויות המקומיות שנבחרו למחקר על מנת שתתקבל ק להבטחת ביט המוניציפלי  במרחב  הפועלות  הזרועות  שתי  על  ומאוזנת  עדכנית  תמונה  וי

נבחן מנקודת ת חייו. הערך הציבורי הדיפרנציאלי של המודלים  ואיכות  שלום הציבור   
מבטם הסובייקטיבית של בעלי התפקידים. נה י

למחקר נבחרו רשויות עירוניות שלהן מאפיינים דומים על מנת שניתן יהיה לייחס את וה  ל

לאום  דת,  כלכלי,  חברתי  מעמד  כמו  רקע  למאפייני  ופחות  השיטור  למודל  השונות  וכדומה. לפיכך, למחקר נבחרו שבע רשויות מקומיות מקרב 76 היישובים העירוניים,  לש ד
שיטור ופ מערכי  הוקמו  בהן  הרשויות  מרבית  את  המאפיין   5-7 כלכלי  חברתי  בדירוג 

עירוניים  ושלהן הרכב אוכלוסייה (בחתך גילאים, ותק בארץ, וקבוצות מיעוטים) קרוב  יס

ככל האפשר לממוצע הארצי, והן נבדלות בגודלן ובמודל השיטור המתקיים בהן, באופן יש שישרת את בירור המחקר. שתיים מהן מנהלות מודל שיטור עירוני מזה ארבע שנים וט  ר
לפחות, שתי רשויות במעבר משיטור משולב לשיטור עירוני ושלוש רשויות אשר לא מ עתיד לקום בהן מערך שיטור עירוני ומתקיים בהן  מודל שיטור משולב  או מסורתי. ינו יצ

הרשויות פ בבחירת  משטרה.  ונקודות  תחנות  במחקר  השתתפו  זו,  לבחירה  בהתאם  המקומיות נלקחה בחשבון גם העובדה שהרשות המקומית נמצאת בתחום אחריותה ייל ופועלת בדפוסי שיטור ב ם יותר מרשות מקומית אחת  של תחנת משטרה החולשת על  י
שונים ברשויות מקומיות שונות, על מנת לקבל תמונה ברורה ביחס לאיכות שיתוף ש ר

הפעולה בין כוחות המשטרה לרשויות המקומיות וכן ביחס ליתרונות והחסרונות של א כל אחד מהמודלים לשיטור מנקודת המבט של אותה תחנת משטרה.      ל

הראיונות הוקלטו באישור המרואיינים, שוקלטו ונותחו. לכל ראיון הוצמד קוד על מנת 
לשמור על חסיון ואנונימיות מרביים. הממצאים מובאים להלן. 

ממצאים: אומדן עלות-תועלת ציבורית של המודלים לשיטור 
מוניציפלי 

פרק הממצאים יעסוק תחילה בבירור היחס בין המטרות הפורמליות והבלתי פורמליות 
המטרות  תורגמו  בו  האופן  יבחן  בנוסף,  לשיטור.  מהמודלים  אחד  לכל  שנקבעו 
על  לענות  מנת  על  זאת,  ביצוע.  לתהליכי  ונפרטו  העבירות),  (סל  ביצוע  להנחיות 
השאלות המתייחסות להשפעת ההלימה בין המטרות הסובייקטיביות של הרשות ובין 
המטרות הפורמליות על ההחלטה ליישם מודל השיטור נתון ועל שביעות הרצון ממנו 
ולבחינת האפקטיביות של המודלים. בהמשך, יפורטו הסביבה המסמיכה של כל מודל, 
המשאבים העומדים לצורך יישום המטרות שהוגדרו לכל מודל, והיכולת הביצועית של 
שתי הרשויות להוביל ולנהל את המשאבים בהתאם למטרותיהם. תערך השוואה בין 
דרך הקשרים  לכלל המשאבים, החל מהסמכויות,  תוך התייחסות  המודלים השונים 

הפוליטיים ואיכות מערכות היחסים בין המוסדות ובתוכם. 
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הגדרת המטרות ותפיסת הערך הציבורי 
ניתוח תפקידי השלטון המקומי ותפקידי המשטרה מעלה שגופים אלה חולקים שני 
שפקודת  בעוד  זאת,  עם  וביטחון.  הציבורי,  הסדר  קיום  משותפים:  אחריות  תחומי 
המשטרה זהו הבסיס וממנו נגזרות כל פעולותיה, בפקודת העיריות זהו תפקיד אחד 
והוא אף מוגבל בסייגים.  מידת ההלימה הנמוכה בין  זוכה לפירוט,  מני רבים שאינו 
המציאות  את  בעיקר  משקפת  הפקודות,  מנוסח  שעולה  כפי  הארגונים  שני  מטרות 
נורמטיבית  הלא  ובאוכלוסייה  בפשיעה  מטפלת  המשטרה  בו  המסורתי,  המודל  של 
והעירייה בניהול השגרה. בעוד התחום המשותף לשני הגופים נדחק לשולי העשייה 
מהדקים  עירוני"  ו"שיטור  משולב"  "שיטור  המוניציפליים  המודלים  שני  שניהם.  של 
מעבים ומדייקים באופן מחייב את הממשק בין הרשות למשטרה ומפנים אותו לטיפול 

ספציפי במרחב הפעולה המשותף לשניהם.

הוותיקות במודל השיטור  ניתן לשמוע מדבריהם של מרואיינים ברשויות  לכך  הדים 
"..מה  המטרות.  של  החפיפה  חוסר  עם  השלמה  של  ומידה  הכרה  המעלה  העירוני, 
האבסורד בחוק הזה? שהם מושכים לכיוון האחד משטרת ישראל, ... לאכיפה ומניעת 
אלימות שנותן סמכויות לפקח העירוני, זה מה שמעניין אותו. לא מעניין אותו שהפקח 
יאכוף חוקי עזר עירוניים. כמה אלימות יש? בואי לא נגזים, באמת בוא לא נגזים, העיר 
רשות שיטור עירוני )1( היא לא עיר אלימה, לדעתי גם לא גבעתיים, גם לא יהוד... מצד 
שני, באינטרס העירוני, טוב שיש לעיר/לרשות, את השיטור העירוני. למה? כי אני לא 
צריך לפתור בעיות עכשיו, מה שנקרא, טובות ממישהו אחר..." (מנהל יחידת השיטור 

ברשות שיטור עירוני 1). 

העירוני  לשיטור  באשר  הממשלה  שהחלטת  מצאנו  הפורמליים  המסמכים  בניתוח 
מייצג  החוק  שנוסח  בעוד  המקומית,  הרשות  של  המטרות  של  מקומן  את  מדגישה 
בראש ובראשונה את נקודת המבט של השיטור ופחות של הרשות המקומית. ואולם, 
בועדת  הדיונים  את  המתעדים  בפרוטוקולים  וגם  שערכנו  האישיים  בראיונות  גם 
הכנסת על המודלים המוניציפליים, ניכרת הדעה כי מודל השיטור העירוני צמח מתוך 
בכל  לעמוד  בה, מתקשה  תלויות  מגוונות שלא תמיד  מסיבות  כי המשטרה,  ההבנה 
במשימותיה. הראיונות האישיים מעלים בסדר חשיבות יורד שלוש המטרות נוספות: 
השאיפה להבטיח ביטחון אישי לתושבים, טיפול בבעיות הטורדות את איכות החיים 

של התושבים וחיזוק יכולת המשילות והאכיפה העירוניים. 

מטרה 1 - מענה לאילוץ: מצאנו תמימות דעים סביב העובדה, שהמשטרה התקשתה 
לעמוד בעומס המשימות המוטלות עליה ולא הצליחה לספק מענה מועיל ובמועד הן 
לאזרחים והן לפקחים העירוניים שנדרשו לגיבוי. בדיון על השיטור העירוני מתייחס 
לכך השר ארדן: "בגלל העומס המשטרה לא מגיעה לטפל בעבירות הללו שמפריעות 
למרבית הציבור" (פרוטוקול 25 ועדת פנים והגנת הסביבה, 2015). היועצת המשפטית 
לו  לתת  אחראית  היא  האזרח,  על  אחראית  "...המדינה  מוסיפה:  שור,  פרנקל  מירי 
הוחלט  שוטרים  להקצות  היכולת  אי  ועכב  תקציב  חוסר  עכב  האישי.  הביטחון  את 
שבאופן  בסמכויות  המקומיות  הרשויות  של  הפקחים  את  ולהסמיך  מהלך  לעשות 



עקרוני המשטרה הייתה צריכה לעשות". קול זה נשמע באופן הברור ביותר ברשויות 

שבתהליכי מעבר משיטור משולב לעירוני: "השעטנז הזה קם בגלל מחסור במשטרה א פ
בכוח אדם ואמצעים... זו הסיבה שהרשויות לקחו את זה" (מנהל אגף הפיקוח ברשות ק במעבר 1). ביט וי

על מפגש המטרות של הרשויות המקומיות ושל המשטרה, מעיד גם הח"כ מיקי לוי  ת

בוועדת הפנים על התקופה בה שירת במשטרה: "בשנת 2000 זה התחיל כאשר ראש ינה

העיר פנה אלי: תקפו את הפקחים המקומיים בכל פינה. לי הייתה את האינתיפאדה וה  ל

השנייה על הראש, לא עניין את הסבתא שלי שום דבר, לא הזבל, לא הרעש ולא כלום.  הוא אמר לי: אני אתן לך טנדרים. אמרתי לו: אם אתה נותן לי טנדרים, אני אתן שוטר  לש ד

5 (פרוטוקול 25 ועדת פנים והגנת ופ ואתה פקח.  כך נולד השיטור העירוני בירושלים." 

הסביבה, 2015).  יס

כי יש והחירום  הפיקוח  הביטחון,  אגף  מנהל  סיפר   (2) משולב  שיטור  ברשות  בדומה,  (האינטיפדה רוט הפיגועים  בתקופת  העיר  ראש  של  כיוזמה  החל  המשולב  השיטור   
תגיע ומ עוד שעתיים  אין פה אחד שיגיב  ברחוב  פה  יורה  "אם עכשיו מישהו  השנייה)  ינ

ניידת  במקרה הטוב. אני רוצה ניידת.." גם  ברשות מעבר (2), מועצה מקומית שאין בה צ י
תחנת משטרה (הוקמה "נקודת משטרה" המשרתת גם את כל המרחב הכפרי העוטף), פ את ייל העיר  ראש  יזם  ואז  באזור,  טילים  נפלו  יצוקה  עופרת  שבמהלך  הקב"ט  מספר  השיטור המשולב במטרה "לתת מענה לכל תרחיש)ביטחוני( שאמור להיות פה ולטפל ב ם י

ביטחוני מתוח ש באיכות החיים". הנארטיב בכל העדויות המובאות כאן משרטט מצב  ר
ברמה הלאומית, ובו ראש הרשות יוזם שיתוף פעולה עם המשטרה שבעצמה ניצבת א רקע    ל על  כך,  מהרשות.  משלימים  משאבים  לקבל  ושמחה  הביטחוני  המאמץ  בחזית 

מוגבל, באמצעות משאב תוספתי  ניתן מענה מקומי  לאומית,  ביטחונית  של מצוקה 
שוטר  הקצאת  באמצעות  הנתונים,  המשטרה  משאבי  ובמסגרת  המקומית  מהרשות 

לניידת משולבת ובסייג כל עוד הוא לא נקרא למאמץ הלאומי.

זאת ועוד. המצוקות שהובילו לגיבוש המודלים המוניציפלים נחלקות לשתי קבוצות. 
והשנייה  נורמטיביים"  "לא  אזרחים  מול  אכיפה  בפעולות  הפקחים  מצוקת  האחת, 
הם התושבים עצמם. ברשות מעבר (1) סיפר מנהל אגף הפיקוח שסטירה שפקחית 
קיבלה מתושב וכתוצאה מכך איבדה את השמיעה באזנה הכריע את ההחלטה ליזום 
שיטור משולב. מדבריו עולה תחושת חוסר אונים "...אני המון שנים הייתי... גם פקח, 
עובד ציבור עומד מושפל מול תושב בין אם זה בעל עסק או תושב שקיבל דוח חנייה. 
 .." המנכ"ל:  ומוסיף  לניידת..".  שעות  ומחכה  קללה  חטף  יריקה,  חטף  סטירה,  חטף 
הפקח היה מגיע לשם או הסייר היה מגיע לשם ... היינו צריכים להתקשר למשטרה, 
המשטרה במקרה הטוב שולחת ניידת, במקרה הרע לא מגיעה בכלל כי יש לה עוד 
דברים אחרים שנמצאים על הראש". נושאים מסויימים שבאחריות האכיפה העירונית 
נוטים להיות בעלי פוטנציאל נפיץ יותר מאחרים. אכיפה באתרי בניה (רשות שיטור 
שיטור  (ברשות  רועשת  ומוסיקה  אלכוהול  עם  הים  בחוף  גדולות  חמולות   ,(1 עירוני 
עירוני 2), ובעלי חיים (חיסון, סירוס, רישוי, צואה). מנהל אגף שפ"ע והפיקוח העירוני 
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"בעל  ברשות שיטור מסורתי מעיד על הנושאים בהם הפיקוח זקוק לליוי של שוטר: 

א
פ זה  כלב שהוא קצת לא.. סימפטי...במקרה הזה אני אחייב שהשוטר, יתלווה לפקח. 

ק
יט יכול להיות מצב של בעל עסק.. אתה גם לומד אותם..". במצבים אלו מדובר בגיבוי של 

ויב האכיפה העירונית.

ורכוש,  ת ציבורי  סדר  חיים,  איכות  אירועי  של  העדיפויות  סדר  בשוליי  מיקומם  שנית, 

ינה  ,(1) משולב  שיטור  ברשות  התושבים.  בקהילת  פוגעת  מיידית,  חיים  סכנת  שאינם 

לוה שכשתושב  "גילינו  זה:  שיטור  בדפוס  לבחירה  אותם  שהובילו  השיקולים  מוסברים 

 
ש מתקשר למשטרה ומבקש, מזמין ניידת, במשך הבוקר לא מוצאים אף ניידות פנויות כי 

ד ל כל מי שבלילה הזמין ניידות... לפריצות או דברים כאלה, אז בבוקר באים לגבות עדות 

ופ וזה ואין לנו אף פעם ניידות פנויות לספק לתושבים...". המצב ברשויות הקטנות בעייתי 

אף יותר. ברשות מעבר (2) מסביר הקב"ט את המעבר לשיטור עירוני: "... ביישובים  יס

יש
ט הקטנים זה חשוב יותר. היישובים שאין בהם תחנה... בדרך כלל זה העיריות הגדולות 

ושם המענה שנותנת המשטרה טוב ואיכותי... אצלנו ... אין פה כלום. יש ניידת אחת  רו

ומ בקריית  ברחובות  דקירה  יש  אם  תיעדוף,  של  "עניין  הטוב.."  שבמקרה  שמסתובבת 

ינ
יצ ויש  כוח...  24/7...זה מכפיל  כיסוי מלא  לנו  "...יהיה  המנכ"ל מוסיף:  משה, בגדרה..." 

לפ לזה משמעות אדירה. הן בפן של הביטחון העצמי של התושבים והן גם בפן ההרתעתי 

יי
ם למול כל מיני.. וונדליזם או גניבות או פשיעה או אפילו בנושא של טרור". קב"ט רשות 

יב  שיטור משולב (1) סיכם: "כשיש וואקום צריך למלא אותו... אם המשטרה הייתה עושה 

רש את זה לא היינו צריכים לעשות את זה. נקודה."

בשתי הרשויות עם שיטור עירוני וותיק, ניכרת הערכה גבוהה לשיטור המגובה במשאבים  לא

ייחודיים, סביבה מטופחת וגיוס כ"א איכותי, לצד תחושה של החלשות הפיקוח העירוני.   
יוקרה המלווה את הפקחים המסייעים, מעבר של הפקחים  המרואיינים מעידים על 
הטובים מהפיקוח העירוני אל יחידת האכיפה, תקנים לא מאויישים בפיקוח העירוני 
ואף העדפה למלא קודם את תקני השיטור. תחושות אלו אף התחזקו בשיחות עם דרגי 
ו"טבחים".  "טייסים"  או  "פקידים",  מול  אל  "מבצעית"  יח'  על  הביניים שדיברו  ניהול 
התמונה הכללית המצטיירת היא שלפחות המטרה "לייעל את יכולת הפיקוח והאכיפה 
הפיקוח  של  מבטו  מנקודת  אחריות.."  שבתחום  בעבירות  המקומיות  הרשויות  של 
של  מהפרספקטיבה  בולטת  ואינה  העירוני,  השיטור  במודל  הצידה  נדחקה  העירוני 

מנהלי השיטור. 

של  החיים  איכות  על  שמירה  פורמלית,  מטרה 2 - טיפול בעבירות איכות חיים:  
שווה.  במידה  והמשטרה  המקומית  הרשות  חולקות  אותה  מטרה  היא  התושבים 
הרצוי  והאופן  חיים"  "איכות  לגבי  תפיסתם  את  התפקידים  בעלי  שטחו  בראיונות 
לספק אותה באמצעות האכיפה העירונית. הנושאים המרכזיים שעלו שוב ושוב בכל 
הראיונות כמשפיעים על "איכות החיים" היו בראש ובראשונה רעש והפרעות מנוחה, 
ואחריהם חסימות (חנייה), השלכת פסולת, צואת כלבים והפרעות אחרות הקשורות 
לבעלי חיים. "...אתה שומר לו על איכות החיים.. זרק לו פסולת בניין בכניסה לבניין ... 
חסמו לו את החנייה לבניין, אז כן צריכה להגיע ניידת משולבת ולנסות לאתר את בעל 
הרכב וכן לתת לו את האפשרות לצאת מהבניין.... בסוף ..הוא מסתכל על האיכות חיים 
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ויפה, בחלק  ...בעבר אנשים רצו לגור בסמוך גינה ציבורית כי זה גינה  יום  שלו ביום 

מהומות" א שם  עושים  הנוער  בני  הקיץ  שבחודשי  לגור  נעים  כ"כ  לא  זה  מהמקומות  פ
(מנהל הפיקוח העירוני, חולון) ומסכם: "...אנחנו יותר הולכים בכיוון של שמירת הסדר ק אימוץ ביט על  בדיונים  מעורב  שהיה  העיר,  קב"ט  גם  התושבים...".  של  החיים  ואיכות  וי

השיטור העירוני מציין את הציפיות: "...השיטור העירוני יוריד  את הפרעות הרעש, את ת  
הפרעות המנוחה".  נה י

ומה מקפל בחובו המושג "איכות חיים" ומיהם התושבים שבעבורם פועלים המודלים וה  ל

 :(2) עירוני  שיטור  ברשות  הפיקוח  מנהל  מדברי  מובהרת  התשובה  המוניציפליים?  "אני משתדל להרחיק את כל אלה שבאים עם מוזיקה, אלכוהול או משהו כבר לפני  לש ד
שהם נכנסים לי לחוף, ... ופה אני צריך שוטר, השוטר קצת מאיים עליו ...הוא מחזיר ופ

את הבידורית והולך לי לחופים רחוקים שהם לא מוכרזים. אני רוצה שבחופים שלנו  יס

המוכרזים יהיו לי אנשים נורמטיבים, מטקות באזורים של מטקות, בלי כלבים". צירוף יש של שתי האמירות האלו מבהיר שהשיטור העירוני דואג לתושבים הנורמטיביים. הוא וט  ר
לא נועד לאכוף "זוטות" על התושב. במידה ונדרשת אכיפה כלפי תושבים נורמטיביים, מ להרחיק ינו פועל  במודל המסורתי,  כמו  העירוני,  ה"רגיל". השיטור  הפיקוח  זאת  יעשה  יצ

גורמים לא נורמטיביים מהמרחב הציבורי על מנת לייצר מרחב בטוח ואיכותי. פ פרשנות ייל לכדי  התרחבה  מהמרואיינים  חלק  אצל  התושב"  "רווחת  של  המשמעות  זאת ב ם התושב.  ברווחת  ורק  אך  להתעסק  אמורים  הם  שכנים:"....  סכסוכי  גם  שכללה  י
אומרת, אני מציק לך עכשיו בתור שכן, הם באים אליי, מטפלים בי.." בעיריית בני ברק ש ר

הפעילו: "...חודש של טיפול בהחזרת המדרכות לתושבים..." ובאריאל: "...ראש העיר א אמר שהדבר שהכי מעניין אותו, את יודעת מה? זה הצואה של הכלבים. אז היחידה    ל
חודשיים עבדה על הדבר הזה...." 

הרשויות.  בכל  שחוזרת  מטרה  היא  חיים"  "איכות  על  שמירה  כי  לומר  ניתן  לסיכום 
ברשויות בהן פועל השיטור העירוני יש שביעות רצון מהמשאבים ומהתוצאות בתחום 
ברשויות  כן  כמו  וקריאות תושבים.  בנוגע לחסימות  תגובה  ואירועי  רעש  אירועי  של 
השיטור העירוני העידו על "מבצעים" יזומים. ברשוית השיטור המשולב, מעידים על 
היום במגוון תחומים  בנושא, בשעות  נותנות מענה לקריאות  הניידות המשולבות  כי 
שיטור  ברשות  שגם  שירות  מנוחה,  והפרעות  רעש  במפגעי  בעיקר   הלילה  ובשעות 
משולב (2) וגם ברשות שיטור משולב (1) העידו כי טרם הקמתו של השיטור המשולב 
לא זכה למענה, וברשות שיטור מסורתי מייחלים שתאושר להם ניידת אחת משולבת 

שתאפשר גם שם מתן מענה לתושבים.  

מטרה 3 - ביטחון אישי, מניעה וטיפול באלימות באמצעות תגבור נראות של משטרה 
לצורכי הרתעה: בדומה לאיכות החיים, גם הביטחון נתפס כמטרה חשובה ביותר בעיני 
כלל המרואיינים. עם זאת, התפיסה הדומיננטית בקרבם - לרבות מפקדי תחנות - היא 
כי השמירה על הביטחון מוטלת על המשטרה. גם בהישמע קולות חלופיים, הם בדרך 
בין  האחריות  בחלוקת  רפורמה  מניחה  אינה  הלוגיקה  ולכן  אילוצים  של  תולדה  כלל 
הרשויות כרצוייה. תפיסה זאת ניכרת בדבריו של הנחרצים של קב"ט חולון: "...העובדה 
האחריות  את  ומעבירים  אחריות  מאיתם  מורידים  הממשלה,  ורשויות  שהמשטרה 
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לרשויות המקומיות, בבסיס העניין זה דבר רע מיסודו...". מנהל השיטור העירוני בר"ג 

א
פ צריכים...  היו  שלא  כנראה  שוטרים,  יותר  עם  חזקה,  משטרה  הייתה  "...אם  מוסיף: 

ק
יט פקחים היו אוכפים את חוקי העזר, צריכים סיוע מהמשטרה... משטרה מגיעה בזמן 

ויב סביר... יודעת לתת מענה וסיוע לפקחים עירוניים." מפקד בכיר מתחנה גדולה במרכז 

הארץ אמר דברים זהים לשני אלה. יו"ר ועדת הפנים וסביבה  דוד אמסלם: "...הם הבינו  ת

ינה שהמדינה עומדת מנגד ולא עושה כלום, יש להם בעיה של ביטחון בעיר שלהם, הם 

לוה

לקחו יוזמה ופעלו. אין להם ברירה. (פרוטוקול מס' 345 מישיבת ועדת הפנים והגנת 

 
ש הסביבה , 2017). 

ד ל תחושת הביטחון של התושבים אם כן, נתפסת בקרב המרואיינים ברשויות כחשובה 

ופ ולא רק כמי שמבצע אלא  ישראל  מאוד, אך משויכת לתחום האחריות של משטרת 

שהתושבים עצמם זקוקים לנראות המשטרתית במרחב הציבורי על מנת לחוש ביטחון.  יס

יש
ט ברשויות המקומיות ובתחנות המשטרה באופן גורף מסכימים שהמודל העירוני מצליח 

להשיג שיפור בתחושת הביטחון ואיכות החיים. רו

ינומ
יצ העירוניים  העזר  חוקי  העירוניים:  העזר  חוקי  של  האכיפה  יכולת  הגברת   -  4 מטרה 

ילפ של  בסמכותם  הנו  הנושא  במפגעים.  וטיפול  הציבורי  המרחב  בהסדרת  מטפלים 

י
במודלים  ם רק  (לא  ישראל  משטרת  של  מתפקידיה  אחד  כאשר  העירוניים  הפקחים 

יב צוים  בהפרת  וטיפול  חוקית"  סמכות  בעלי  תפקיד,  לבעלי  "סיוע  הנו  המוניציפלים) 

רש והפרעות להפרת צווים. מנהל אגף הפיקוח ושפ"ע ברשות שיטור מסורתי מתאר את 

מטרותיו בהקשר של האכיפה העירונית: "קודם כל המטרה שלי זה לתת מענה, למגר   לא

את המפגע או מה שזה לא יהיה. אני לא נמדד בכמה דוחות אני נותן אלא בזה שהסדר  
יהיה בסדר". המטרה היא הסדר הציבורי עצמו. ברשות שיטור משולב (1) מנהל אגף 
הביטחון מדבר על הפרעות מנוחה למשל:  "...אני מעדיף לאכוף פחות להפגין נוכחות, 
של  סולם  לתאר  ניתן  דוח".  כותבים  הקיצים  וכשכלו  פה'  תהיו  אל  'חבר'ה  להסביר, 
אם  להשיג  ניתן  אותו  עצמו,  הציבורי  הסדר   - התוצאה  היא  המטרה  כאשר  אכיפה 

באמצעות שיחה, מתן דוח, או נקיטת צעדים שדורשים גם את סיועה של המשטרה. 

ברשות שיטור עירוני (1), הסביר מנהל הפיקוח העירוני את הערך המוסף של השיטור 
העירוני: ".... פקח למשל יכול להיכנס לכל חצר ...שוטר לא יכול לעשות את זה. הפוך,... 
הוא פתח את הדלת, שוטר כן יכול להיכנס, אני לא יכול להיכנס... בגלל זה עשו את 
השיטור המשולב שנוכל לעשות עבודה משולבת." דוגמאות נוספות המתארות מצב 
זו עלו בראיונות. למשל, מבנה לא  זו את  בו סמכויות השוטרים והפקחים משלימות 
חוקי בחצר בניין משותף בו בני נוער מעשנים סמים. המשטרה יכולה לבצע מעצר אך 
אינה יכולה להרוס את המבנה שיחזור לשמש בני נוער ולהוות מפגע. או עסק המנוהל 
וזקוקה לרשות שתבדוק את  יכולה לסגור אותו  ידי עבריינים אך המשטרה אינה  על 

תנאי הרשיון ותוציא לו צו סגירה. 

פקחי  את  מכבדות  אינן  אשר  אוכלוסיות  ישנן  הסמכויות,  של  קיומן  לעצם  מעבר 
יפעילו  אף  או  בפנייהם  להזדהות  תפקידם,  את  לבצע  להן  לאפשר  יסרבו  העיריה, 
אלימות כלפייהם. "....דיבר לא יפה לפקח ואמר לו "הלו" והוא המשיך, בפעם השנייה 
הוא היה בתוך הניידת ועצור וכולם ראו את זה ומסביב נהיה שקט. עם פקח עירוני זה 
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לא יכול לקרות. במצבים האלו, בעבר היה צורך לזמן את המשטרה לסייע.." ( רשות 

שיטור עירוני (1), מנהל השיטור) ברשויות בהן קיים מודל מוניציפלי, מספרים מנהלי א פ
השיטור העירוני והמשולב שהם נקראים לסייע לפקח לעיתים קרובות גם באופן ייזום ק ואין צורך בהזמנת משטרה. פקחים בכל הרשויות ושוטרים שהגיעו לסייע העידו על ביט וי

התופעה הרווחת. ביטויי לעג של אזרחים המופנים כלפי פקחים תוך סירוב להזדהות ת  
כמו גם תגובות אלימות ממש לנסיונות אכיפה ואף איומים בנשק (מנהל אגף איכות נה י

סביבה וסדר ציבורי, רשות שיטור עירוני 2), תקיפה (מנהל מחלקת הפיקוח העירוני, וה

חולון) ודריסה (הפיקוח העירוני, רשות שיטור עירוני 1), על ידי אזרחים ובעלי עסקים,  ל הצריכו נוכחות שוטר. נשמעו עדויות ברורות על שינוי מיידי בהתנהגות העבריין ברגע  לש ד
שהגיע למקום שוטר במדים, ולפעמים אף היה די בפקח מסייע הלבוש במדים הדומים פ ו

למדיי יס"מ ושונים ממדיו של פקח עירוני רגיל (מנהל השטור העירוני, רשות שיטור יס  
עירוני 1).   ש י

נוסף עליו מעיד מנהל הפיקוח וט עונה למטרות הרשות בהיבט  יכולת אכיפה מוגברת   ר
לא מ  .... הוא עצום,  "...בניידת המשולבת עם שני מכשירים... היתרון  העירוני בחולון:  מטפלים בתאונות דרכים, אבל יש מצבים שמעורב בור בכביש או כתם שמן אז ניידת ינו יצ

משולבת מקצרת את הטיפול, קוראים לתשתיות ויש כבר שוטר שיש לו סמכות לעצור פ ודפוס ייל נרחבים,  המקומית  הרשות  של  האחריות  תחומי  התיקון.."  לצורך  הנתיב  את  זה מאפשרת מידע וטיפול מיטבי גם דרך הפעלה של אגפים אחרים בעירייה. הסיור  ם יב
מכשיר ש דרך  יעדכנו  ברשות,  אחרים  גורמים  באחריות  בה  שהטיפול  בבעיה  שנתקל  ר

הקשר של הרשות נמצא בניידת.  א הרשויות    ל בכל  חזר  השוטר  ושל  הפקח  של  הסמכויות  שבצירוף  המוסף  הערך  בעוד 
לפקחים  החוק  שמקנה  השיטור  סמכויות  אל  היחס  מוניציפאלי,  מודל  מתקיים  בהן 
בשיטור העירוני מגוון ומורכב יותר. לדוגמה, פקחים ברשות שיטור עירוני (2) וברשות 
שיטור עירוני (1) ציינו שכאשר הם  נזקקים לסיוע, הם זקוקים לשוטר " אני לא צריך 
את הפקח, אני גם פקח, ... אם הוא בא בלי השוטר, אין לי מה לעשות איתו..." ופקחים 
בסיורים המשולבים אומרים שממילא השוטר הוא זה שמפעיל את הסמכויות. היועצת 
המשפטית של ועדת הפנים, עו"ד מירי פרנקל-שור מנסחת את (אי)הקשר בין הרחבת 
"או שאני לא מבינה,   :(25 (פרוטוקול  ובין האכיפה העירונית באופן בהיר  הסמכויות 
או שאני מבקשת להבין. התקבלה החלטת ממשלה בנושא של השיטור העירוני. היא 
הייתה שנויה במחלוקת. נדונה פה הרבה בוועדה השאלה אם אפשר להעביר סמכות 
שמלכתחילה נתונה למשטרה, סמכות שהיא בליבתה של עבודת המשטרה, לפקחים, 
לתת את אותה סמכות שנתונה לשוטר לדון בעבירות אלימות גם לפקחים.  זה מערך, 
לעמדתי, להבנתי, של השיטור העירוני. לוקחים פקח עירוני, מסמיכים אותו בסמכויות 
ואומרים לו: מהיום ואילך  אתה יכול להתעסק בעבירות אלימות. בנוסף לזה, לאותו 
פקח של הרשות העירונית - כדי לטפל בסוחרים בבני ברק, אדוני ]תגובה לדבריו של 

השר ארדן, ע.פ[, לא היה צריך את חוק השיטור עירוני."

על פי הראיונות, האכיפה העירונית יוצאת נשכרת מהזמינות הגבוהה יותר של שירותי 
שיטור שתוגברו באמצעות המשאבים הנוספים של השיטור העירוני ואף על יד ניידת 
בודדה של שיטור משולב במידה והמשטרה אכן עמדה בהסכם וסיפקה שוטר משך כל 
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ימות השבוע בכל שעות היממה, לסייע ספציפית לפיקוח העירוני. יחד עם זאת, על פי 

א
פ כל הדוברים, רוב הפעילות בצוותים המוניציפליים מוקדשת למשימות "משטרתיות", 

ק
יט בתחום האלימות, בתחום איכות החיים רק אם אין זה בסמכות הפיקוח העירוני, בשעות 

ויב בהן הפיקוח הרגיל אינו פועל או כאשר נדרש גיבוי מול אוכלוסייה שאינה נורמטיבית 

ומסכנת את הפקחים.  ת

ינה
מטרות שתי הרשויות המופקדות על האכיפה במרחב העירוני משיקות אך אינן חופפות.  לוה

לש על מנת שתתאפשר עשייה אפקטיבית נוסחו על ידי הבט"פ המסמכים "נוהל - הפעלת 

ד  ניידת שיטור משולב" ו"מערכי האכיפה העירוניים, תפיסת ההפעלה" הכוללים הנחיות 

ופ
ס המתייחסות לסמכויות ולכלים ניהוליים לקבלת החלטות אשר יפורטו בחלקו הבא של 

 י
ש פרק הממצאים (סביבה מסמיכה והיכולת הביצועית בניהול המשאבים). כאן, אנתח את 

י
ט המטרות כפי שהן משתקפות מתוך פירוט "ריכוז נושאים לטיפול השיטור המשולב" 

(הפעלת ניידת שיטור משולב - נוהל 02.220.017 (מוגבל), עמ' 15-17) ו-"סל אירועים  רו

נומ בטיפול מערך האכיפה העירוני" (מערכי האכיפה העירוניים תפיסת ההפעלה, 2014, 

י
יצ עמ' 28-29).

ילפ התחומים המוגדרים לעיסוקם של הצוותים המוניציפליים, בהתאם למטרות הפורמליות 

י
ם 6

,  מתוכו רק סיווג   הנם, "איכות חיים", "רישוי", "אלימות", וכן סל "אבטחת אירועים"

יב הרשות  מקיימת  אותו  יזום  אירוע  הנו  כי  ייתכן  אשר  ציבורי"  ל"אירוע  מתייחס  אחד 

רש לכנסת  הבחירות  ליום  והאחרים  בשכר)  שוטרים  גם  במקביל  (ומממנת  המקומית 

ולהפגנות. סל העבירות הנרחב, הכולל גם טיפול בנושאים שבסמכות ואחריות הרשות   לא

המקומית באופן מובהק כמו טיפול בבעל חיים משוטט, בעבירות רישוי מנהליות או  
השלכת פסולת, אך בעיקר טיפול באירועים שהם "משטרתיים" במהותם כמו "חשש 
לחיי אדם, רכב משתולל, מעצר עיכוב, הטרדה מינית במרחב הציבורי, גרימת רעש 
מבית ועוד עבירות אשר לפקחים עירוניים אין כלל סמכות לטפל בהם משם שאינם 
באחריות הרשות. יתירה מכך, ניתוח נספח א' לנוהל, מצביע על ריבוי תחומי העיסוק 
המשטרתיים, 30 עבירות בריונות אלימות וונדליזם, לעומת 13 "איכות חיים" בתוכם 
עירוניים,  משפט  בית  וצווי  בניה  רישוי    4 ורק  ל"רעש",  המוקדשים  סעיפים  מספר 
צו  לביצוע  שניים, הפרעה  וגם מתוכם,  העירונית,  הנושאים המשרתים את האכיפה 
ועזרה לביצוע צו, שהן שירות אשר המשטרה אמורה לספק לרשות ממילא ע"פ דין 

ואינן בסמכות הפקחים. 

מטרות  לטובת  הפער,  העירוניים  האכיפה  מערכי  בעבור  המוגדר  האירועים  בסל 
משטרתיות גדול עוד יותר - בתחום האכיפה העירונית, נמצאות אותן 4 עבירות רישוי, 
ל"רישוי"  ועברו  המשולב  בנוהל  חיים"  "איכות  תחת  שהיו  ורוכלות  קבצנים  טיפול 
לרעש  מתייחסות  מתוכן   5 אירוע,   סוגי   14 כלולים  חיים"  "איכות  בתחום  בעירוני, 
והפרעות מנוחה, והאחרות מונות טיפול בפגיעה בתשתיות ובסכנות הנובעות ממנה, 
בע"ח משוטט, ואירועים במצבי חירום. מלבד גרימת רעש מבית, בכל הנושאים הללו 
יש סמכות גם לפיקוח העירוני הרגיל והם פחות תדירים מהפרות המנוחה (ע"פ נתוני 
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מוקד 100 המשקף את פניות התושבים). סל ה"אלימות" התרחב והגיע לכדי 44 סוגי 

העירוני א הפיקוח  בסמכות  שגם  לנושאים  מתייחסים  בלבד  שלושה  מתוכם  אירועים,  פ
והוזכרו על ידי מרואיינים כנושאים המשפיעים על איכות החיים של התושבים - "רכב ק וכן "איום בתקיפת עובד ציבור" אשר ביט חונה באיסור", "חסימת מעבר" "השגת גבול",  וי

ואחריות משטרת ת הנו מלכתחילה בסמכות  אך  עובדי הרשות המקומית,  את  משרת   
ישראל לבדה. נה י

לסיכום, נראה שגם מבנה הסל המוגדר עבור מערכי השיטור העירוניים מבטא נטייה וה  ל

ברורה לצד המשטרתי על חשבון השלטון המוניציפלי.  הסביבה המסמיכה והשפעתה על יכולת הביצוע: לרשותה של רשות ציבורית צריכים ד לש

לעמוד משאבים אשר יאפשרו לה לבצע את תפקידיה ולממש את המטרות העומדות ופ בפניה. מידת ההתאמה של כלל המשאבים: כלכליים, נורמטיביים, וחברתיים, למטרות,  יס בכל אחד מדפוסי הפעולה, תשפיע על היכולת הביצועית ועל האפקטיביות של המודל. יש מאחר ומדובר בשירות המסופק על ידי שני שותפים - המשטרה והרשות המקומית רוט  
- חלוקת המשאבים וניהולם יחרוץ את דינה של מערכת היחסים בין השותפים. פרק ומ ינ

סמכויות, צ הקצאת  קבוצות:  לארבע  בחלוקה   - הדאונטולוגיים  למשאבים  יוקדש  זה  י
מערכות היחסים, כלי ניהול, הכשרות וידע מקצועי, ולמשאבים האינסטרומנטליים  - פ בין המודלים ייל ייבחנו בהשוואה  אלה  ותקציב. מערכות משאבים  ככוח אדם  כלכליים:  (מסורתי, משולב ועירוני).ב ם י

סמכויות כמשאב: החוק מעניק לשוטרי משטרת ישראל ולפקחים העירוניים, כל קבוצה רש

בנפרד, סמכויות אכיפה בהתאם לעבירות אשר הוסמכו לטפל בהן. בנוסף, לפקחים לא מסייעים בשיטור העירוני מוקנות במסגרת מגבלות ברורות, סמכויות שיטור מוגבלות.    

סמכויות האכיפה המורחבות אשר הקנה החוק לפקחים המסייעים בשיטור העירוני 
האזרחית  הזירה  אל  שלטוניות  סמכויות  זליגת  בשל  דה-אונטולוגיות  שאלות  העלה 
וחשש לפגיעה בזכויות אדם ואזרח על ידי פקחים המהווים כוח אזרחי-שירותי במהותו. 
המרואיינים  מצד  והן  ומנהליהם  הפקחים  מצד  הן  רבות  הסתייגויות  עלו  בראיונות 
פקחים  היישום.  לאופן  וביחס  הסמכויות  בהרחבת  לצורך  ביחס  המשטרה,  בתחנות 
ומנהליהם התייחסו לחוסר ידע והכשרה בלתי מספקת, בעיה שגם במשרד לביטחון 
פנים מכירים בה "... שוטר לא סתם עושה שמונה חודשים קורס, כי הפעלת סמכות 
של שוטר היא מאוד בעייתית. כי אם הוא הפעיל אותה במקום שאסור לו הוא בבעיה... 
אנחנו מלמדים אותם, עושים ריענון, לפני שנתיים הכנסנו ימי ריענון ומבחנים.. צריך 
להיות חצי עורך דין בשביל לדעת אם אתה יכול להפעיל סמכות או לא..". עוד עלתה 
תושב"  על-ידי  נגדו  תלונה במשטרה  מוגשת  כאשר  על הפקח  "...הגנה  של  הסוגיה 

(מרכז השלטון המקומי, 2015).

מעבר לשאלות הערכיות של תפקיד המדינה ולשאלת ההכשרה, נשאר גם היום, שנים 
אחר תחילת תכנית ההרצה, סימן שאלה על עצם התועלת שבהרחבת הסמכויות. על 
החשש בקרב המחוקקים מעיד החוק הקובע כי יימסר מידי חצי שנה דוח הכולל נתונים 
הדוח  הכנסת.  של  הפנים  לוועדת  העירוני  השיטור  ברשויות  בסמכויות  השימוש  על 
(מערכי אכיפה עירוניים - דיווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת למחצית 
שימוש  נעשה  בהם  אירועים  של  שולי  מספר  מציין   (2017  ,2016 שנת  של  השניה 
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בסמכויות המורחבות של פקחי השיטור העירוני. עדויות מהראיונות הרבים שערכנו 

א
פ אלה.  באופן חד משמעי במסקנות  תומכות  ובתחנות המשטרה  ברשויות המקומיות 

ק
יט יחד עם זאת, האירועים בהם הפקח מסייע לשוטר, כאשר השוטר הוא זה שמפעיל 

ויב את הסמכות, נפוץ יותר ואינו נרשם כאירוע בו פקח יישם סמכות כפקח מסייע. זאת 

ועוד. בשתי הערים, שהצטרפו לשיטור העירוני בפעימות הראשונות בהן נשמר יחס  ת

ינה פקחים/שוטרים  1/1, מסבירים המרואיינים כי בפועל אין צורך בסמכויות "כי הם עם 

לוה

 (2) (1)). ברשות שיטור עירוני  שוטר, מה הם צריכים?!.." (קב"ט רשות שיטור עירוני 

 
ש נשמעה ביקורת גלויה כלפי השימוש בסמכויות המורחבות לצורכי יח"צ: "...הסמכויות 

ד ל הנוספות... זה סתם איזושהי חבילה יפה, היא לא נותנת שום דבר....שאנחנו עובדים 

ופ 90%-95% מהזמן עם שוטר. זאת אומרת, שהסמכויות בהיבטים האלה הם סמכויות 

לשוטר שנמצא איתי ואני רק מסייע לו....".  יס

יש
ט טוב  "...תמיד  הקיימות:  הסמכויות  של  נוספת  בהרחבת  שתמכו  בודדים  קולות  היו 

מספיק  רו אין  כוח..  מכפילי  זה  מעצר....   ל..  מרחיב  הייתי  אני  הסמכות,  את  שתהיה 

ומ שוטרים... כולל הפעלת כוח" (קב"ט רשות שיטור עירוני (1)). "חושב שזה דבר שהוא 

ינ
יצ נכון וטוב כי היום אנחנו אין לנו סמכויות (פקח, רשות מעבר (2)). דוגמאות רבות באשר 

לפ הדעה  ואולם,  כולו.  המחקר  לאורך  נשמעו  סרבניים  תושבים  עם  להתמודד  לקושי 

יי
ם הדומיננטית הייתה שהציוות בין פקח ושוטר מייתר מתן סמכויות נוספות לפקח "...

יב  בגדול את לא צריכה, כי השוטר משליך עלייך את הסמכויות שלו.." (מאבטחת שיטור 

רש משולב, רשות שיטור משולב 2).

בהעדר שוטר זמין, גם  אם היה זה פקח מסייע, לא ניתן לעשות הרבה. מכאן, שהפתרון  לא

נעוץ    אלא  נוספות  סמכויות  בהקניית  כרוך  אינו  זו  לבעיה  העירוני  השיטור  שמספק 
בהעמדת שוטר במקום, שעצם סמכותו לעצור מעודד היענות מצד האזרח. 

ברשות שיטור עירוני (1), שמענו מאנשי הפיקוח העירוני על הנחיות סותרות ששמעו 
בהשתלמות: "...אומרים למשל שמותר לי לתפוס בן אדם ולעכב אותו. חד משמעית 
אני אומר לך שאסור, אסור גם לא לפקח של שיטור עירוני, אלא אם הוא עם שוטר... 
יש שם איזה עורך דין, איך קוראים לו? הוא אומר שמותר לך ואני מתווכח אתו ואני 
אומר לו "חד משמעית אסור", הוא אומר לי "תקשיב לי", אמרתי לו "אני לא מקשיב 
לך". אסור, נקודה, אסור לי לגעת בתושב בכלל. ...לפני שהמרצים בקורס הזה מרצים 
עירוני  שיטור  רשות  (פיקוח,  בשטח..."  חודש  שיעבדו  פקח,  להיות  איך  למפקחים 
עדויות אלה, יותר משהן מעידות על איכות ההדרכות אותם עוברים פקחים, הן   ((1)
אותם  שנים,  של  ניסיון  בעלי  והמנהלים  הפקחים  שלפחות  המורכבות,  על  מלמדות 
פגשתי, בוחרים להימנע מהפעלת סמכות במצבי עימות: "...אני משתדל לא להכניס 
את המפקחים לנישות שהם לא מדויקות אני מחמת הספק לא רוצה.. .. אני מעדיף 

שהמשטרה תעשה את העניין ..."(מנהל פיקוח, רשות מעבר (1)).

לעומת זאת, אי נחת רבה מצאנו ממצב העניינים המורכב בהרבה של חלוקת הסמכויות 
המאפיינת את השיטור המשולב, בו משטרים יחד שוטר ופקח ללא סמכויות מורחבות. 
כלום  לעשות  סמכויות  לנו  "אין  ואומרים  "באים  מהמצב:  נחת  אי  נשמעה  בראיונות 
זה תקופות של תעשה טעות  היום  כי  והם צודקים,  וככה"  וככה  דורשים ככה  ואתם 

קטנה ואתה מסתבך..." (פקח במשולב,  רשות שיטור משולב (2)). 
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מהממצאים עולה תמונה מורכבת לפיה השיטור בצוות זוגי בן מתקיימת נוכחות של 

כי א שוטר לצד הפקח, מייתרת את הצורך בסמכות שיטור מיוחדת לפקח. עוד עולה  פ
סמכויות הפקח אפקטיביות אל מול אוכלוסייה נורמטיבית, וכאשר אין בהן די, נדרשת ק ממילא נוכחות של שוטר, בין אם מדובר בפקח רגיל ובין אם מדובר בפקח מסייע. יחד ביט וי

עם זאת, עולה כי סממנים המזוהים עם סמכויות משטרה, כמו צפרור, ניידות מסומנות ת  
וחזות של שוטר, יוצרים הרתעה ומסייעים הן לאכיפה אפקטיבית והן למניעה. מכאן, נה י

של וה וחזות  לנידות  כצפרור  הסממנים  גם  כמו  וזמינותם  השוטרים  נוכחות  שהגברת 

שוטרים מתאפשרים בפועל רק במודלים המוניציפליים, ומצריכים משאבים כלכליים,  ל ואלו שונים במודלים השונים וברשויות השונות.  לש ד
בו ופ לאופן  מתייחסת  מסמיכה"  "סביבה  ציבורי:  ערך  בעל  כמשאב  היחסים  איכות 

המנהל הציבורי המופקד על יישום מדיניות מסתייע או מוגבל על ידי שחקנים אחרים  יס

בסביבתו. תמיכה מהסביבה נדרשת בכל אחד מהמודלים הנחקרים כאן, ואולם, איננה יש בין וט מסתכמת כמובן רק בהיבטים פורמליים. חשיבות רבה מוקנית לאיכות הממשק   ר
הרשות המקומית לתחנת המשטרה המקומית ויש בה אף כדי השפעה של ממש על מ היכולת הביצועית של המנהל הציבורי בדרכו למקסם את הערך הציבורי שניתן להפיק ינו יצ

מפעילות האכיפה והשיטור המוניציפליים. פ התפתחות מערכת היחסים בין הרשות המקומית ותחנת המשטרה-היבטים פורמליים ייל השיטור ב ם במודל  המקומית  והרשות  המשטרה  בין  הממשק  ניהול  בנהלים:  והעמידה  י
המשולב, מעוגן בנוהל (הפעלת ניידת שיטור משולב - נוהל 02.220.017 (מוגבל)) ועבור ש ר

השיטור העירוני, בתפיסת ההפעלה. שני המסמכים מפרטים את עקרונות הפעולה, א היחסים    ל איכות  בדקנו את  לצד אלה,  נוספים.  ותחומים מרכזיים  את תחומי העיסוק 
הסובייקטיבית, הנתפסת מנקודת מבטם של בעלי תפקידים, תחושותיהם ועמדותיהם 
כלפי שוטרים עמהם הם באים במגע במסגרת תפקידם, גם במודלים המוניציפליים 

וגם במודל המסורתי. 

ניידות  הוא  הפעולה  שיתוף  של  ביותר  הבולט  הביטוי  המוניציפליים  הדפוסים  בשני 
המופעלות על ידי צוותים של שוטר ופקח. 

בפועל, ברשויות המדגם העידו הנחקרים שתמיד היה פקח עירוני מנוסה שעומד בכל 
הדרישות המופיעות בנוהל, אבל, כפי שצוין מעלה, במודל המשולב עלו עדויות על 
מצבים בהם לא הועמדו שוטרים כמוסכם לפחות בשתיים מהרשויות, ובנוסף, העידו 
(2), רשות שיטור  המנהלים על הפרות חוזרות מצד המשטרה (רשות שיטור משולב 
בנהלים,  עומדים  לא  "...הם  כנדרש,  קבע  שוטרי  הקצתה  תמיד  שלא   ((1) משולב 
יותר טובים  לנו..., בד"כ הפקחים שלי הרבה  ויש  זה  לנו  ויש  יש לנו שח"מים  ..., אז 
המוניציפליות  בניידות  גם השימוש   .((2) רשות שיטור משולב  (מנהל,  מהשוטרים.." 
לטיפול שגוזל זמן בנושאים שאינם בסל, למשל לצורך סגירת בתי הימורים ובתי זונות 
(2), רשות  (1)), שמירה על גופות או על עצורים (רשות מעבר  (רשות שיטור משולב 
שיטור עירוני (2)), שמירת זירה עד שיגיע מז"פ (מאבטחת, רשות שיטור משולב (2)) 
 ,5%-2% "זליגה" של  כי ההנחיות הפורמליות מאפשרות  לציין  חורג מהנוהל. חשוב 

הנמדדת לפי מספר אירועים ביחס למספר אירועים כולל.

בנוסף, במודל השיטור המשולב, העובדה שהרשות המקומית מעמידה משאבים משלה 
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בידי המשטרה, במקומות בהם לא קיבלה התחנה המקומית הקצאת כוח אדם נוספת 

א
פ כוח השפעה שאין בשיטור העירוני.  כמו שמקובל בשיטור העירוני, מעניקה לרשות 

ק
יט הבעלות של הרשות על ניידת השיטור נותן בידיה את העוצמה למנוע מהמשטרה את 

ויב פטורה  הייתה  מהם  התושבים  לקריאות  מענה  לתת  אותה  ולחייב  בניידת,  השימוש 

כשהשיטור המשולב עשה זאת - למעשה להשיג שליטה.  ת

ינה לאור המתח המובנה סביב העובדה כי ההנהלות והפיקוד יכולים להטיל על הצוותים 

לוה לבקשות  ווסת  להוות  נאלצים  ברשויות  מנהלים  בסל",  "שאינן  משימות  גם  לבצע 

 
ש המשטרה, לדוגמה, כאשר השיטור המשולב ברשות מעבר (1)התבקש לבצע חסימת 

ד ל  ... לעיר  כניסה  מחסומי  עושים  לא  אנחנו  "סליחה  הפיקוח:  מנהל  אמר  יזומה,  ציר 

ופ תפקידנו לא לבדוק רכבים פה בארבע בבוקר אני לא אתן לך לא פקח מאצלנו ולא 

את הרכב שלי שאני משלם עליו."(מנהל, רשות מעבר (1)). גם מנהלי השיטור העירוני  יס

יש
ט תופסים כחלק מרכזי מתפקידם לשמור על ביצוע ההנחיות ובכך גם למנוע עומס ייתר 

אנחנו  רו לסל...  באירועים שהם מחוץ  לטפל   5% עד  לנו  "...מותר  הצוותים שלהם  על 

ומ מונעים את זה" (מנהל השיטור, רשות שיטור עירוני (1)). השימוש ב"אנחנו" מעיד על 

ינ
יצ תפיסת מנהל השיטור את הקשר עם מפקד היחידה (השוטר) כסימביוטי ממש, שכן 

לפ מדובר בסירוב לבקשה שהגיע מהמשטרה. ברשות שיטור עירוני (2) מעידים על מצב 

יי
ם דומה: "אני לא אומר הם ואני. הם המשטרה ואני הרשות. מבחינתי אנחנו גוף אחד..." 

יב  לתפיסתו של מנהל השיטור, קשר הדוק זה הוא שמאפשר לו למלא את תפקידו באופן 

רש מיטבי במצבים של סטייה מהסל: "... אני שומר הסף. ... ברגע שמשהו לא נראה ...אני 

לא עירוני  שיטור  זה  ואת  זה  ואת  זה  את  חבר'ה  אומר  ע.פ],...  [למשטרה,  טלפון  מרים 

דרישות/ציפיות     מול  גם  בנוהל  הקבוע  הסל  משמש  במידה,  בה  לעשות."  אמור  לא 
שמגיעות מהרשות המקומית: "כשמתחיל ויכוח אני מפנה אותם  ]גורמים ברשות ע.פ[ 
מיד  לזה [הנספח בתפיסת ההפעלה המפרט את סל העברות], כי היום הרשות רוצה 
שנטפל בהכל, מבעיות של רשות הבניה ועד כל מה שקשור לרישוי עסקים..." (קב"ט, 
מגוננות  הפורמליות  שההנחיות  מראים  כן  אם  הממצאים   .((2) עירוני  שיטור  רשות 
על היכולת הביצועית ומשמשות את המנהלים כמנוף למניעת שימוש ייתר במשאבי 
השיטור המוניציפליים באופן שאינו משרת את הרשות. בנוסף, משמשות ההנחיות 
בסיס להסכמות בתוך "אחידות הפיקוד" ומאפשרות להם לפעול כגוף אחד כנגד פיקוד 
המשטרה (אג"מ/מת"ח) ובכירי העיריה ובכך תורמות לאיכות היחסים ולגיבוש הצוות 
בתוך יחידת האכיפה, לעיתים, תוך פגיעה ביחסים בין יחידות ברשות המקומית, כפי 

שיוצג בהמשך. 

מניתוח המסמכים עולה כי קיומו של סל שירותים קשיח, שהוכתב ברמה הלאומית, 
מגביל את האוטונומיה הביצועית של המנהל הציבורי המוניציפלי, ולצד התרת "זליגה" 
ידי הרשות  (בעיקר על  מסוימת, משמש ככלי המשרת את המנהל הציבורי המקומי 
וכלפי המשטרה) גם לייעול העשייה בתחומי הסל, וגם להסדרת היחסים בין השותפים 
התפקידים  של  הברורה  ההגדרה  מעצם  הן  פנימיים,  ומתחים  סכסוכים  ולמניעת 
כנגד  והן בהעניקו להם מטרה משותפת המאחדת אותם במאבק עבורה  והסמכויות 

לחצי מהפיקוד והעירייה. 

אישיות  יחסים  מערכות  מתקיימות  בהנחיות,  המוסדרים  הפורמליים  ליחסים  מעבר 
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האמון  אלו,  יחסים  מערכות  של  איכותן  השותפות.  הרשויות  בין  פורמליות  ובלתי 

הפורמליות, א מההנחיות  החורגים  הייחודיים  ובאילוצים  בצרכים  ההדדית  וההכרה  פ
משפיעים על היכולת הביצועית של המנהל מוניציפאלי למקסם ערך ציבורי מהמודל ק הפועל בו. לרבים מהמרואיינים העניק וותק של עשרות שנים של בעבודה משותפת ביט וי

פרספקטיבה על המשמעות של היחסים האישיים, כפי שניסח זאת היטב מנהל ברשות ת  
כשמתחלף נה ולכן  במשטרה  שיש  התחלופה  את  ...אין  בעירייה  "...אצלנו   :(1) מעבר  י

קצין... הוא בא עם רוח שונה והוא לא תמיד מכיר את הכללים שנמצאים ביחידה,  ויש וה

כללים מאוד ברורים מה אנחנו כן יכולים לתת ומה לא.. " ו רשות שיטור משולב (2): "...  ל הם מתחלפים, אנחנו נשארים, ...כשיש מפקד שהוא פחות קואופרטיבי ופחות מבין  לש ד
את העניין וכל זה, העסק עובד פחות טוב. ...רובם מהר מאוד מבינים איזו מכפלה הם פ ו

מקבלים כאן ואיזה שקט נוצר להם בעיר."יס  
היחסים האישיים משפיעים בכל הדרגות הבכירות ורמת השטח. המרואיינים ביטאו יש בעיות וט לפתרון  פתוח  קו  על  דיברו  האישיים,  היחסים  מאיכות  גבוהה  רצון  שביעות   ר

וקבלת החלטות. מהמנהלים, נשמעה בעיקר התייחסות עניינית שהדגישה את יכולתם מ לגייס את המשטרה ומצד המשטרה לגייס את ראש העיר, אם בשל זהות במטרות ואם ינו יצ
היחסים פ מערכת  למשל  "...היום  אמון   על  מושתתת  שכמובן  ההדדיות,  מידת  בשם  להרים ייל יכול  אתה  משהו  צריך  כשאתה   ... מרחב.  מפקד  אג"מ  קצין  עם  טובה  מאוד  טלפון... ברמה האישית היא טובה ויש אמון ועזרה ... וסיוע הדדי... ולא תמיד זה היה  ם יב

ככה" (רשות מעבר (1), מנהל)."...אני לא מחליף אותו,.... אני עושה את העבודה שלי ש ר
ואנחנו מסתייעים אחד בשני."(רשות שיטור משולב (1), מנהל), "...ואין פה איזה עניין א שמנסים ככה לקחת את התהילה אחד לשני, או מתווכחים או רבים, הכל בשיתופי    ל

גם עדויות על מצבים בהם  פעולה ברמה האישית." בראיונות בשיטור המשולב עלו 
לפעילות  בניידת  שימוש  או  בהסכם  שאינם  משאבים  מהרשות  מבקשת  המשטרה 
ייזומה משטרתית שאינה בסל או בגבולות המוניציפליים: "כי סך הכל אני נותן שירות 
שיתוף  בו  הפוך,  מצב  על  וגם  לעזור"  באנו  אז  עזרה  מאתנו  ביקשו  אז  לתושבים... 
פעולה יכול לחסוך הוצאות מהעירייה, לדוגמה באבטחת אירועים: "גם אם יש אירועים 
שהם לא תחת כיפת השמיים  אני מעביר אליהם ומדבר איתם ותמיד הם באים ותמיד 

הם אתנו."

תחושת הקרבה וההבנה ההדדית עם המשטרה באה לידי ביטוי באופן חזק במיוחד 
הביטחוניסטי  הרקע  את  שהדגישו  העירוני,  השיטור  ומנהלי  הביטחון  מנהלי  בקרב 
המשותף: "מדברים באותה שפה ובגובה העיניים ...אין פה אגו" (רשות שיטור משולב 
(1), קב"ט), וכך גם מנכ"ל רשות מעבר (2):"...אני איש צבא במקור, אני מכיר את זה 
(2), מנכ"ל). הרקע הביטחוני מייצר שפה משותפת  ממקומות אחרים" (רשות מעבר 
עם המשטרה ולעיתים מוצג אף בניגוד לעירייה "...ברשות המקומית לא תמיד יש את 
האוזניים המקצועיות שיכולות להכיל את השיטור העירוני זה טוב מאוד שמי שמנהל 
את זה בגדול, זאת אומרת נותן את המילה האחרונה בתחום המקצועי זה המשטרה." 
מסכם זאת קב"ט רשות שיטור עירוני (1): "...אני יודע לדבר עם האג"ם, אני יודע לדבר 

עם הממ"ר... יש יחסי עבודה ואמון טובים." 

בהם  קרובים  אמון  יחסי  של  תמונה  משתקפת  העירוני  בשיטור  המשותף  מהפיקוד 
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קשובים  ...הם   " הפורמליים:  הסמכות  ליחסי  קשר  ללא  מתקבלת  הרצויה  התוצאה 

א
פ פתוחה  המשטרה  בתחנת  דלת  כל  שלהם...  לצרכים  קשובים  אנחנו  שלנו,  לצרכים 

ק
יט בפני. כולל הדלת של מפקד התחנה, אני יכול להתקשר אליו בכל שעה היחסי עבודה 

ויב שלנו מדהימים..." )רשות שיטור עירוני )2( מנהל השיטור( "... מי שמחליט זה מפקד 

המשטרה...הם נענים לבקשותיי כי אני מבקש ואני לא דורש.. " )רשות שיטור עירוני  ת

ינה )2(, קב"ט(. 

לוה יחסי קהילה - משטרה ומקומה של הרשות המקומית: המנהלים שרואיינו, ברשויות 

 
ש המשותף  מעצם השיטור  המופק  הרב  הציבורי  לערך  גם  התייחסו  במיוחד,  הקטנות 

ד ל בצוות זוגי של פקח ושוטר. ברשות מעבר )2(, מתאר מנהל האגף  " ... כולם מכירים 

ופ אותו.... הוא מעורב בבתי ספר, נותן הדרכות בטיחות בדרכים, הוא יודע איך לדבר עם 

הנוער הקצת יותר קשה פה... ")מנהל אגף, רשות מעבר )2((.  היחס האישי וההיכרות  יס

יש
ט אינם ייחודיים לרשות מעבר )2(. הנגישות והזמינות, שם פרטי, פנים מוכרות ומספר 

לפקחים:  רו והן  לתושבים  הן  עקרון,  בקרית  גם  נגישים  הקהילתי  השוטר  של  הטלפון 

ומ "קוראים לו אורן השוטר, זה השם המסחרי שלו.. הוא זמין.. להם..". בקרית עקרון בה 

ינ
יצ מתקיים שיטור מסורתי, השוטר הקהילתי הוא בעצם ה"שיטור" הזמין  היחיד ומערכת 

לפ היחסים שלו הן עם הנהלת הישוב והן עם הפקחים והתושבים מתוארת כטובה מאוד  

יי
ם "אם כל משטרת ישראל הייתה ב- DNA של שוטר קהילתי שהם אוהבים את השוטר

יב  והם סומכים עליו והם יודעים שהם יכולים לפנות אליו, הכל היה נראה אחרת.")מנכ"לית, 

רש רשות ש.מ(. ייתרה מכך, למרות הרצון ליישם שיטור משולב ברשות, אומרת המנכ"לית 

לא חד משמעית שאם הדבר יותנה בוויתור על השוטר הקהילתי היא תוותר. 

 

ברשויות שבפיקוח העירוני העידו על ממשק הדוק וטוב בין הפקחים בשכונות והשיטור 
וכן  תפקידו,  במילוי  לפקח  לסייע  קרובות  לעיתים  זמין  הקהילתי  השוטר  הקהילתי. 
השוטר קורא לפקח בשעות בהן הוא עובד, )ולא לשיטור העירוני( לנוכח הפרות אשר 
לפיקוח יש את הסמכות לטפל בהן. נמצא דמיון באופן בו תוארו היחסים בין הקהילה 
ורשות   ))2( מעבר  )רשות  הקטנות  ברשויות  לפקחים  הקהילה  ובין  הקהילתי  לשוטר 
שיטור מסורתי כמו גם הפקחים העירוניים המופקדים על שכונות ספציפיות ברשות 
מן קשר של  הזמן מתפתח  "...במשך    .)2( עירוני  וברשות שיטור   )2( שיטור משולב 
הבנה הדדית, גם ביטחון מסוים במפקח. זה הופך להיות מן קשר קהילתי בין המפקח 
לי דו- יש  אני   "  ,)2 )פיקוח, רשות שיטור עירוני  וזה עובד לא רע."  לתושב בשכונה 
שיח עם השכונה, עם נציגי השכונה, יש נציגים, בכל שכונה יש נציגים שנבחרים אגב, 
מקובלים על השכונה והם מציפים את הבעיות. )מנהל תפעול, רשות שיטור עירוני 2(. 
נראה כי מודל העבודה של הפיקוח העירוני, ולא של השיטור העירוני/משולב, מיישם 
את העקרונות התיאורטיים והמעשיים של מודל השיטור קהילתי/מקומי הן בבחינת 
והן בבחינת ההיכרות, השיח ושיתופי הפעולה עם  היותם ממוקמים בתוך הקהילות 
התושבים, בעוד המודלים המוניציפליים האחרים לא מקיימים קשר ישיר עם הקהילה 

ולא מפעילים תכניות בקרבה, אלא פועלים כמענה לאירועים או הרתעה בלבד. 
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מקובלים על השכונה והם מציפים את הבעיות. (מנהל תפעול, רשות שיטור עירוני 2). 

נראה כי מודל העבודה של הפיקוח העירוני, ולא של השיטור העירוני/משולב, מיישם א פ
את העקרונות התיאורטיים והמעשיים של מודל השיטור קהילתי/מקומי הן בבחינת ק והן בבחינת ההיכרות, השיח ושיתופי הפעולה עם ביט היותם ממוקמים בתוך הקהילות  וי

התושבים, בעוד המודלים המוניציפליים האחרים לא מקיימים קשר ישיר עם הקהילה ת  
ולא מפעילים תכניות בקרבה, אלא פועלים כמענה לאירועים או הרתעה בלבד. נה י

 לוה
דיון: שיטור מוניציפלי - אפקטיביות המייצרת, מנהלת לש ד 

ומשמרת ערך לציבורופ

במצב יש שילוב הממצאים שאספנו מהרשויות המקומיות והמשטרה, מעיד כי מודל השיטור  יס הסלמה  בשל  משטרה.  בשירותי  מחסור  של  למצוקה  כמענה  עלה  העירוני  המופנים  רוט משאבים  צמצום  של  ממשלתית  למדיניות  במקביל  בישראל  הביטחוני 

לשירותים ציבוריים ובכלל זה למשטרת ישראל, תושבים ופקחים ברשויות המקומיות, ומ ינ
ובמיוחד בקטנות שבהן אין תחנת משטרה המאוישת באופן רציף וסדיר, לא התאפשר צ י

מענה ושירותי שיטור בזמן סביר, במצבים שאינם דחופים, הנמנים רובם עם מטרדי פ ייל

איכות החיים, עבירות כלפי רכוש ואכיפת חוקי העזר העירוניים, תחומים שאין בהם  קשה יב ם לפגיעה  הוביל  החסר  בשיטור  המזדחלת  ההחמרה  אדם.  לחיי  מידית  סכנה 

החקיקה ש את  לאכוף  המקומית  הרשות  של  וביכולת  תושבים  של  חייהם  באיכות  ר
העירונית. בנוסף, היעדר המשאבים, פגע ביכולת של המשטרה להתמודד עם וונדליזם א ופגיעה בתשתיות ובנכסי ציבור. לאור הצורך במתן מענה אכיפתי ומניעתי בתחומים    ל

המשפיעים ישירות על איכות החיים של התושבים ברשויות המקומיות, עוצבו שלוש 
חלופות מדיניות במרחב העירוני לצורך טיפול בחוק בסדר ובביטחון במרחב העירוני: 

מודל השיטור הקלאסי, מודל השיטור המשולב ומודל השיטור העירוני. 

מודל השיטור העירוני - נמצא מועיל לאין ערוך ממתחריו (המסורתי והמשולב) ביחס 
למטרות המדיניות. ואולם, יש להבחין בין הערך הציבורי הרב המופק ממודל זה ובין 
הדרכים הראויות והרצויות ליישומו ומימונו. כמודל, ה"שיטור העירוני" נתפס כמודל 
מוצלח ויתרונותיו רבים בהשוואה למודלים שקדמו לו באופן משמעותי אם כי איננו 
שלם ודרושים תיקונים. תרומתו רבה ובולטת למימוש המטרות לשמן הוקם - שיפור 
עירוניות  בעיקר  מקומיות  רשויות  תושבי  של  החיים  ואיכות  הציבורי  בסדר  הטיפול 
בכך שהוא  טמון  והמסוכן  העיקרי  ואולם, חסרונו  מופעל.  הוא  בהן  ובינוניות  גדולות 
אינו נושא אופי אוניברסלי ואין בו מענה לרשויות קטנות. בכך מוחרף אי-השוויון בין  
הרשויות המקומיות בישראל בתחום חיוני של שירות ציבור מובהק, החיוני לתפקודו 
ועל  בישראל  יותר על פערים חברתיים  עוד  כל אזרח, באורח שמכביד  היומיומי של 

שוויון ההזדמנויות ברמת התפקוד היומיומי של כל תושב.

שיטת העבודה האופיינית לשיטור המוניציפלי – משולב ועירוני - של צוותים אורגניים 
משותפים נמצאה כבעלת ערך רב. ערכה גדול באופן משמעותי ומקבל משנה תוקף 
בשיטור העירוני לעומת המשולב ונראה כנקודת הכרעה בבחינת מידת האפקטיביות 

של שני המודלים ובבחירה ביניהם. 
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הכשרות  איכותי,  אדם  כוח  ופקחים,  שוטרים  של  וייעודי  קבוע  מערך  אופרציונלית, 

א
פ מותאמות ומערכת סמכויות שונות המבוססת על ערכים ותפיסות ארגוניות משלימות 

ק
יט ולאוכפו  נושא  בכל  כמעט  לטפל  מאפשרת  והשוטר,  הפקח  בין  סינרגיה  מייצרים 

ויב באופן שירותי יותר, מידתי ומותאם לאזרח. מבחינת ערכים חברתיים ואזרחיים, מעיד 

הניסיון על תהליך של למידה  והרחבת המיומנויות המקצועיות ותפיסת העולם של  ת

ינה כל המערכים. השוטרים העידו על הבנת נקודת המבט האזרחית בעוד הפקחים העידו 

לוה

על שיפור במיומנויות המאפיינות ארגונים העוסקים בביטחון כגון משמעת, הקפדה 

 
ש על פקודות ונהלים, דיווח מסודר וכשרות מבצעית. יחד עם זאת, במהלך המחקר עלה 

ד ל כי ליחסים הטובים מאוד שנבנו בין הפקחים המסייעים והשוטרים וכן ליוקרה הנלוות 

ופ ליחידת האכיפה העירונית, יש השלכות בעייתיות על מרקם היחסים בתוך הרשות ובין 

גופי האכיפה, נושא שיש לתת עליו את הדעת. יס

יש
ט אמון  רמת  מאוד,  טובים  אישיים  בין  יחסים  מצאנו  העירוני  בשיטור  הצוותים  בקרב 

גבוהה, כבוד הדדי וחברות אמיצה. כל אלה תורמים באופן ישיר לטיפול מכיל ומקיף  רו

ומ לבעיות. יחסים אלה הקרינו על פתרונות של בעיות ברמה מעמיקה ואיכותית מאוד. 

ינ
יצ בית  בן  חש  שהפקח  כך  יותר  מקיפים  חמים  ליחסים  גלשו  הטובים  היחסים  שכן, 

לפ בתחנת המשטרה ולא היסס להתייעץ ולבקש סיוע בעת הצורך. באותה עת, גם השוטר 

יי
ם מעובדי  וסיוע  עצה  ולבקש  המקומית  הרשות  במחלקות  להסתובב  רבה  נוחות  גילה 

יב  הרשות בסוגיות שעשויות היו לסייע בפתרון בעיות שיטור שוטפות בצורה יסודית ולא 

רש קוסמטית. למשל, בבעיות ונדליזם של חבורות נערים ניתן היה להיעזר במחלקת חינוך 

לא ורווחה על מנת לייצר פתרונות עומק מקיפים. 

שיטת העבודה המבוססת צוותים משולבים כשלעצמה חיובית וחיונית לתהליכי למידה    
ואולם, מאחר  וקהילות מקומיות.  רגיש צרכים של תושבים  ולטובת שיטור  ארגוניים 
ומרבית משימות הצוותים שיטוריות בבסיסן, ברשויות קטנות מופר האיזון האזרחי-
אכיפה  וחסרה פעילות  יתר  ובפועל הרשות מממנת פעילות שיטור  ביטחוני הדרוש 
עירונית. במקביל, ברשויות גדולות ובעיקר אלו היציבות כלכלית בהן מספר הפקחים 
כפול ממספר השוטרים, מופר האיזון בכיוון הפוך והיחידה המורכבת ברובה מפקחים 
בעלי סמכויות שיטור והיא עוסקת בעיקר בפעילות שיטור, ועלול לייצר זליגה מסוכנת 

דמוקרטית ומוסרית. 

שביעות רצון רבה מצאנו הן ברשויות המקומיות והן בתחנות המשטרה ממודל השיטור 
משאבים  הפניית  והמשולב,  המסורתי  במודל  שכן,  אחרים  מודלים  לעומת  העירוני 
וסדרי  לשיקולים  ובכפוף  הסיור,  חשבון  על  נעשתה  חיים  איכות  בתחומי  לאכיפה 
עדיפויות, בצוק העיתים הופנו השוטרים למילוי צרכים ביטחוניים או דחופים אחרים. 

כוח שיטור מותאם  ואיתנות נמצא שמודל השיטור העירוני מבטיח  גדולות  ברשויות 
באופן מיטבי, אך עדיין אינו מספק את מלא הצרכים. גם הקצאה עודפת של פקחים 
לעומת שוטרים - רלוונטית לרשויות גדולות ואיתנות תקציבית - נתפסת כמסוכנת 
ומעניקה עליונות לא מידתית לרשות בביצוע מטלות שאינן בתחום סמכותה, עשויה 
לגרום לפגיעה בפקחים ובאופן כללי יותר לפגום בחוסן הדמוקרטיה המקומית, ואף 
גורמת להעמקת הפער בין הרשויות החזקות לרשויות חלשות שאין ביכולתן להגיע 
לגבי  הסתייגויות  עלו  יותר  בינוניות-קטנות  ברשויות  זה.  מסוג  תפקודית  לעליונות 
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מצבת כוח השיטור המשותף שלעיתים מוביל לשיטור יתר בזבזני. עבור רשויות קטנות 

רשויות א לבין  בינן  והפער  פתרון  מוצע  לא  תושבים   16,000 מ-  קטנה  שאוכלוסייתן  פ
אחרות בתחום של שירות ציבורי חיוני זה אינו מתקבל על הדעת, לא שוויוני, מפלה ק לרעה ופוגע באוכלוסיית התושבים בהן באופן שמחדד את השסעים הפעילים ממילא ביט וי

בחברה הישראלית ומקשה על תפקוד שתי הרשויות כאחת - המוניציפלית והמשטרה. ת  
לכך עשויות להיות השלכות חמורות ברמה האישית, החברתית והקהילתית בישראל נה י

וממילא לפגום באיכותה של הדמוקרטיה ועקרונות השוויון והצדק.וה

 ל

המסקנה המתבקשת היא שמנגנון תוספת התקנים שמציע המודל העירוני ראוי וחשוב,  גודל  לש של  כפונקציה   - ופקחים  - שוטרים  הכללי  הכוח  מדרגות  חידוד  מצריך  כי  אם  ד
הרשות וצרכי השיטור בה. מהעדויות עולה, שחיוני וחשוב מאוד להותיר את היחס בין ופ

שוטרים לפקחים קרוב לשיטור בזוגות של שוטר-פקח גם ברשויות החזקות. ואולם,  יס

טורדניות יש עדויות  בשל  מאוד,  ממליצים  ואנו  זו  בשאלה  להכריע  מידע  די  בידינו  אין  זו לעומק, מעבר לשיקול המספרי וט סוגיה  ובהקשרים מגוונים, לבחון  מכיוונים שונים   ר
לכל מ הייחודיות  לנסיבות  ולהתאימו  המיטבי  הדפוס  את  להבין  מנת  על  והתקציבי,  רשות ולהקשר הכולל של סדר הכוחות המשטרתי והיצע כוח האדם ביחידת הפיקוח ינו יצ

המוניציפלי. מובן, שיש לסגור את הפער הבלתי נסבל ולייצר בדחיפות מודל שיטור פ מותאם לרשויות קטנות וחלשות. ייל של ב ם ובוודאי  והן של הפקחים  הן של השוטרים  הכוח,  הייעודית של  תחום ההכשרה  י
בלבד ש העירוני  לשיטור  מיוחס  לשניהם,  המשותפות  וההשתלמויות  ההכשרה  שעות  ר

לביצוע א המקומיות.  והקהילות  התושבים  לשירות  חיוני  איכותי  יתרון  כמייצר  ונתפס  המשימות המשותפות עוברים הפקחים המסייעים הכשרה נוספת להכשרתם הבסיסית    ל
כפקחים עירוניים "אימון הקמה" משותף הכולל היכרות הדדית ועם הרשות, מנהיגיה 
ומאפייניה הדרכות שנתיות וחצי שנתיות. הן במשטרה והן ברשויות המקומיות ציינו 
בעלי התפקידים שהכשרה והאימונים אלו חיוניים ומאפשרים עבודת צוות אפקטיבית. 
יחד עם זאת, הם אינם עונים על הצרכים, לא בתרגול העבודה המשותפת להתמודדות 
עם מצבי אלימות, לא מבחינת מגוון הסוגיות הנידונות בהכשרות ולא במידת הבקיאות 
בנושא חקיקה עירונית ושימוש בסמכויות. מאחר שהכשרות, אימונים וימי גיבוש הם 
המתוקצבות  עלויות  בחובם  נושאים  אך  הצוותים  של  אפקטיבית  לעבודה  קריטיים 
בחלקן באמצעות אגרה, יש בכך טעם לפגם שכן, המודל מופעל ברשויות הנבדלות זו 
מזו ביכולות התקציביות. לפיכך, ראוי להסדיר תקציב ייעודי לצורך הדרכות ושמירה 
של  משותפת  הכשרה  על  העלויות  מרבית  את  להשית  שראוי  נראה  כשירות.  על 
הכוח על מקורות ממשלתיים ולא מוניציפליים. בנוסף, יש לשקול מחדש תוספת של 
תכנים שהתבררה כחסרה ולחדד תכנים שעלו כבלתי מובנים ולא נהירים בעיקר מצד 

הפקחים, עד כדי הימנעות משימוש בסמכויות המורחבות הייחודיות להם. 

אחת הסוגיות המבוקרות ביותר ביחס למודל השיטור העירוני היא הרחבת הסמכויות 
של הפקחים המסייעים. בפועל מדווח על שימוש זניח בסמכויות המורחבות על ידי 
פקחים (שלא כסיוע ובנוכחות של שוטר). ואולם, רבים מהמרואיינים, גם במשטרה, גם 
במשרד לביטחון פנים ובאופן חלש יותר גם ברשויות המקומיות, ציינו כי למרות שלא 
ומשמש  קיומן תורם לתפקודו של הפקח המסייע  מרבים לעשות בהן שימוש, עצם 
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להרתעה כנגד מפרי חוק, ועל כן חשוב ואפקטיבי. חלק מהפקחים טענו שיש להרחיב 

א
פ נוכח  וממילא  מאחר  מיותרות  שהסמכויות  גרסו  אחרים,  מעצר.  סמכות  גם  ולכלול 

ק
יט איתם שוטר על מגוון סמכויותיו. קרוב לוודאי שמצב זה אכן משקף את שהיה עד 2016 

ויב (הדוח האחרון), כאשר תמהיל הפעילות עמד על יחס של 1/1, והוא שמסביר את הפער 

בין ריבוי המקרים שסופרו בראיונות לעומת מיעוט המקרים שדווחו לועדת הכנסת,  ת

ינה עם זאת, שינוי היחס ברשויות החזקות לשוטר אחד על שני פקחים צפוי להעלות את 

לוה

מספר המצבים בהם יפעלו שני פקחים ללא שוטר באירועים שעשויים להצדיק את 

 
ש הפעלת הסמכויות המורחבות.

ד ל המשפטי  הייעוץ  מצד  קשה  ביקורת  מעלה  לאזרחים  שיטור  סמכויות  מתן  עצם 

ופ בעת הדיונים, מצד חברי כנסת ומצד ארגונים חברתיים. גם במשטרה לא רווים נחת 

בנוסף,  יס פרטיים.  שיטור  לגורמי  בעיקר  סמכויות  מזליגת  הוא  המרכזי  החשש  מכך. 

יש
ט לזה  מקביל  מערך  אין  המקומיות  לרשויות  סמכויות,  הפעילו  פקחים  בהם  במצבים 

שעומד לרשות המשטרה הכולל מחלקה לחקירות שוטרים. פקחים העלו את החשש  רו

ומ מ"הסתבכות". נראה כי בחשבון סופי התועלת הממשית בהרחבת סמכויות הפקחים 

ינ
יצ בשיטור העירוני איננה מוצדקת. כמובן, יש להמשיך במעקב לאור השינויים בתמהיל 

לפ כוח האדם ובכל מקרה, להוסיף הכשרות והדרכות - צורך שעלה מהשטח ולא זוכה 

יי
ם יש לזכור כי שוטרים  להתייחסות לפי שעה ועשוי להתברר כבעל השלכות חמורות. 

יב  עברו הכשרה ארוכה בעוד הפקחים זכו במספר ימים בלבד. כמו כן, יש לייצר מענה 

רש נזיקין  או  כדין  שלא  בסמכויות  שימוש  על  תלונה  של  למצבים  הפקחים  לכלל  אחיד 

לא (החל ממשקפיים שבורים וכלה בנזקי גוף) שנגרמו לאזרח או לפקח תוך ביצוע תפקידו 

- דבר שלא זוכה להתייחסות לפי שעה ועשוי להתברר כבעל השלכות חמורות.       

דוגמת  טכנולוגיים  בעזרים  אפקטיבי  שימוש  נעשה  כי  עלה  מהראיונות  ועוד,  זאת 
מצלמות רחוב מדברות ומוקד לניהול הניידות והמשאבים שבשטח. האמצעים הללו 
אינם ייחודיים לשיטור העירוני, חלקם הוכנס עוד קודם לכן על ידי הרשות המקומית 
ובמימונה המלא, ובאחרות כחלק מתוכנית "עיר ללא אלימות". נראה כי רבו העדויות 
המצביעות על אמצעים טכנולוגיים אלה כמרכיבי אכיפה אפקטיביים למניעה ועצירה 
הן  אדם  כוח  ויש  כראוי  הם מתוחזקים  עוד  כל  ואלימות,  ונדליזם  אירועי  במועד של 
לאיוש המוקד והן לתגובה במקום ובעת הצורך. עולה כי מדובר בכלי אפקטיבי שמצריך 
השקעה ראשונית בתשתיות והשקעה מתמשכת באיוש המוקד ולפיכך יש לבחון את 
נושא התקצוב. מאידך, ברור שמשהופעלו כראוי, יש בכוחם של עזרים טכנולוגיים אלה 
לחסוך כספים רבים ולו במניעה של השחתת רכוש ציבורי בזמן אמת. נציין, כי בקרב 
פקחים עירוניים המסיירים בגפם עלה צורך במצלמות גוף, מחשש מתלונות והאשמות 

שווא של תושבים.

ערוץ טכנולוגי נוסף שרצוי לפתח על מנת לייעל את השירות לתושב ולקצר את זמן 
של  משותפת  צפייה  שתאפשר  ידע,  שיתוף  תכנת  בפיתוח  טמון  ואיכותה  התגובה 
למוקד  המופנית  התושבים  בתלונות  המקומית  ברשות  גורמים  לצד  משטרה  גורמי 
העירוני  במוקד  המתקבלת  התמונה  את  גם  תכיר  שהמשטרה  חשוב   .(106) העירוני 
פונים  שתושבים  משום  פליליות)  ועבירות  החיים  איכות  /עבירות  אירועים  (בתחום 
למוקד העירוני גם כשמדובר במטרדי איכות חיים או אחרים שאינם בסמכות הרשות 
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או מטרדים הדורשים סמכות משותפת המסורה לצוות השיטור העירוני. שיתוף מידע 

זה ייעל את פרקטיקת הטיפול בתלונות, דבר שיוביל לשיפור באיכות החיים ובשירות א פ
גם ק פעם  אחר  פעם  עלה  זה  פער  לאזרח.  המקומית  והרשות  המשטרה  שמספקת  ברשויות המקומיות וגם בתחנות המשטרה.  ביט וי

 ת
ינה

ניהול ציבורי מוניציפלי- יצירת ערך לקהילות המקומיותה  לו

הניסיון מהשיטור המשולב והעירוני מוכיח כי לא פעם נתגלעו חילוקי דעות בין בכירים  הושפעה  לש המערך  של  בכלל)  או  (התקינה  וההפעלה  ובמשטרה,  המקומית  ברשות  ד
השיטור ופ מודל  הבכירים.  התפקידים  את  איישו  אשר  הפרסונות  של  מתפיסותיהם 

ובין  יס פנים  לביטחון  המשרד  בין  בהסכם  ההדדית  המחויבות  את  למסד  פעל  העירוני 

בין הרשויות יש הידברות  למערכת  כללים  ניסחה  ותפיסת ההפעלה  הרשות המקומית, 

שתשמש לצורך קביעת מטרות המדיניות וקבלת החלטות משותפת להנהגת הרשות וט  ר
ולמפקד המשטרה, על מנת להבטיח שיתוף פעולה יעיל לאורך זמן. ואולם, מצאנו כי מ ניהול השותפות בין המשטרה לרשות נתון יתר על המידה לרצונן הטוב של הנפשות ינו יצ

הפועלות ויש להסדירו לאחר תהליך למידה מעמיק המכוון למטרה זו בלבד. למרות פ רבים ייל משאבים  שככלל,  מצאנו  והרשות  המשטרה  של  ענפה  בפעילות  שנוכחנו  מחדש  ם פעם  כל  פעולה  שיתוף  דפוס  של  בהקמה  מושקע  יתר  ומאמץ  מתבזבזים  יב
ומחייבת. ש קבועה  מתוכננת  וסדורה,  עקבית  פעולה  שיטת  ללא  נתון,  לצורך  הוק  אד 

ר
העדר השיטתיות גורע מהתוצאה הן במונחים של יעילות ניצול המשאבים והן במונחי א מועילות הפעולות לרווחת הציבור. הוספת מהלכים שיטתיים מחייבים עשויים לייעל   ל  

ולהביא למודעות הצדדים כלי ניהול ומכשירי מדיניות מקובלים בתחום זה בעולם, תוך 
התאמתם לישראל בכלל ולסיטואציה המקומית בפרט תוך ראייה שיטתית ואסטרטגית.  

למודל השיטור העירוני יתרונות ייחודיים רבים. עם זאת מצאנו חסרונות שמן הראוי 
היה להעניק להם חשיבה ופעולה אקטיבית לתיקון המצב בצידה. ראשית, המודל אינו 
נושא אופי אוניברסלי ואינו נותן מענה לכלל הרשויות הנדרשות לו. בכך אנו מוצאים 

פגיעה חמורה והעמקת הפער בין רשויות חזקות לחלשות. 

בנוסף, סל האירועים אינו מכסה טיפול בעבירות רכוש, התפרצויות ואבטחה היקפית 
של הישוב, בעיות שמאפיינות במיוחד רשויות בינוניות וקטנות אשר אינן זוכות בדרך 
רוכשות  זה,  למחסור  מענה  לתת  מנת  על  משטרתי.  סיור  של  קבועה  לנוכחות  כלל 
לאירועים  מותאם  מענה  להוסיף  שניתן  ייתכן  פרטיים.  אבטחה  שירותי  הרשויות 

טורדניים אלה לסל השיטור העירוני.

מקור המימון של כוח האדם הנוסף והניידות מתחלק בין המשטרה המתוקצבת לשם 
כך במשאבים לאומיים (תקציב המדינה) לבין הרשויות המקומיות שמממנות את חלקן 
אם באמצעות הארנונה על חשבון שירותים מוניציפליים אחרים ואם באמצעות אגרת 
שמירה. מצב זה מייצר חוסר שיוון בין רשויות שונות ומוציא לחלוטין את האפשרות 
של רשויות עם חשב מלווה לזכות בתוספת המשאבים הלאומיים. מוטב היה שיימצא 
מימון ממשלתי מאוזן לשני הגופים. בנוסף, סוגיית אגרת השמירה, שטרם הוסדרה 
בחקיקה ראשית, העלתה ביקורת נוקבת הן על ידי שומרי הסף (דוחות על הביקורת 
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בשלטון המקומי, 2013; הייעוץ המשפטי לוועדת הפנים והגנת הסביבה (ביטחון פנים), 

א
פ ואף   ,(2014 האזרח,  לזכויות  (האגודה  אזרחית  חברה  ציבור,  נציגי  ידי  על  והן   (2017

ק
יט בג"צ (בגץ 7186/06, 2009). קשה להתעלם מהעובדה שיש בעיה יסודית שדורשת את 

ויב התערבות המחוקק.

אחת החולשות הדורשות מחקר מעמיק היא דפוס הניהול של השותפות המבוססת  ת

ינה כיום יתר על המידה על יחסים וולונטריים של בעלי התפקידים הבכירים בשני הארגונים 

לוה המרכיבים את השותפות ולפיכך אינה מאפשרת מיצוי מלוא הפוטנציאל הגלום בבסיס 

 
ש המודל. פיתוח אסטרטגיית ניהול המלווה בכלי ניהול ומכשירי מדיניות ייעודיים עשוי 

ד ל לחסוך משאבים רבים ולשרת את הציבור טוב לאין ערוך. מובן, שבבניית מסגרת ניהול 

ופ אחידה כמוצע כאן, יש כדי להקים מערך סטנדרטים ניהוליים אחיד שבתוכו תתאפשר 

טיפול ייחודי, רגיש צרכים ומותאם למאפייני הרשות ותושביה.    יס

יש
ט המחקר שערכנו מצביע על עדיפות ברורה למודל השיטור העירוני - אם כי איננו חף 

ותיקונים  רו המדיניות  חלופות  השוואת   :1 בטבלה  ותיקון.  התאמה  הדורשות  מבעיות 

נומ שמציעים  הערכים  מנעד  את  מכיל  העירוני  השיטור  מודל  כי  לראות  ניתן  מוצעים, 

י
יצ ורק לרשויות  רב. הטבלה מתייחסת אך  ומסיף אחרים בעלי ערך  המודלים האחרים 

ילפ עירוניות אשר עומדות בקריטריונים לכניסה לשיטור העירוני, מספר תושבים גדול מ 

י
"פקחים  ם ב 65% מעלויות העסקתם של  ונכונות של הרשות לשאת בלפחות   16,000

יב מסייעים" ובמלא עלויות הרכבים והתחזוקה השוטפת. מצב זה מותיר ללא מענה גם 

ש 7

ר רשויות קטנות יותר (יש כ-103 רשויות עם 1000-16,000 תושבים) וגם רשויות שלא 

יכולות או אינן מורשות לקחת על עצמן את הנטל הכלכלי הכרוך בכך. ברבים מהישובים  לא

נגישות קבועה לשירותי משטרה. ישובים קטנים אלו אינם זקוקים למערך    הללו אין 
ולרוב מסתדרים עם פקחים ספורים בלבד אך סובלים מהעדר  אכיפה עירוני מסיבי 
שירותי שיטור זמינים. לאור תוספת המשאבים המוקצים לחלק מהרשויות המקומיות 
במסגרת השיטור העירוני, יש לפעול לצמצום הפער באיכות שירותי השיטור בין רשויות 
שונות על ידי הקצאה מינימאלית של שוטר אחד לכל הפחות לאורך כל שעות היממה 
ובכל ימות השבוע שיהיה נוכח וזמין לתגבר את האכיפה גם ברשויות מקומיות קטנות. 
ניתן ומומלץ לאמץ את מודל שיתוף הפעולה המוצלח ולהנחות נהלים לכינון מערכת 
יחסים הדוקה בין האגף הרלוונטי ברשות (פיקוח עירוני, ביטחון, תפעול, שפ"ע...) ובין 
השוטר המקומי - מפקדיו הישירים והמנהל המקומי, תוך מניעת שימוש בלתי ראוי 

במשאב השיטור וניגודי עניינים.

46 עם  30 עם למעלה מ10,000 תושבים,  אזוריות. מתוכן  יש רשויות מקומיות קטנות שאינן שייכות למועצות   7

5000-10,000 תושבים ובין היתר 1000-5000
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 טבלה 1:   השוואת חלופות המדיניות ותיקונים מוצעים

ערך ציבורי התאמה נדרשת  עירוני משולב מסורתי
לאופטימיזציה של 

המודל

+  שיפור השירות  יש להפריד לחלוטין בין  יש שיפור  משטרתי -  משטרתי-  כוח אדם 
לציבור סוגיית מקורות המימון  ניכר הן  כמות - על  כמות - אינו 

- עלויות כלכליות  של הרשות ובין קביעת  בכמות והן  חשבון הסיור  עונה על 
גבוהות. הסד"כ שצריכה להיגזר  באיכות כוח  ולכן לרוב  הצרכים

אך ורק מהצרכים. יש  האדם אינו זמין ואינו  איכות - 
להבטיח מינימום של  מספק כנראה מספק

שיטור מקומי ייעודי בכל  איכות - אינו 
עת בכל רשות מקומית,  קבוע לעיתים 
ללא תלות באימוץ מודל  אינו איכותי

שיטור עירוני. 

+ ערך  הרחבת הסל ברשויות  השיטור  השיטור  משטרה אינה  תחומי 
אופרציונאלי בהן אין סיור ותנועה  המשולב  המשולב  מגיעה לטיפול  העיסוק

עשויה לתת מענה כולל. מוגבל  מוגבל  בתחומים 
- מעורבות  ראוי לשקול מחדש  לעיסוק בסל.  לעיסוק בסל.  שוליים - 

פקחים אזרחיים  את מקומן של עבירות  לכן, יכול  לכן, יכול  פחות עיקריים 
במשימות שהן  האלימות בסל בעיקר  לספק מענה  לספק מענה  בעבודתה- 

פעילות ליבה של  ברשויות בהן יש די  מלא רק  מלא רק  והאכיפה 
כוחות ביטחון לעשות בתחום איכות  ברשויות בהן  ברשויות בהן  העירונית 

החיים, סדר ציבורי  פועל במקביל  פועל במקביל  מוגבלת אל 
ואכיפה עירונית   סיור המכסה  סיור המכסה  מול גורמים 

את יתר  את שאר  שאינם 
הצרכים. הצרכים. נורמטיביים 

+ ערך אופרציונלי:  לאור ביקורת ציבורית  יש, בנושא  אין  אין סמכויות 
תוספת כוח, יוקרה  ומשפטית ולאור אי  אלימות שיטור 

והרתעה. הבהירות של הערך  לפקחים
- מחיר חברתי  האופרציונלי, יתכן 

נורמטיבי, סכנה  שמוטב לגרוע מהסל 
לזליגה והסתבכות  את תחום האלימות 

משפטית של  ולהחזירו לסיור.
פקחים כל עוד נדרשים הפקחים 

לטפל באלימות, יש 
להרחיב את הכשרה 

והכשירות 

+ ערך חברתי  במקביל לטיוב יח'  צוותים  צוותים לא  נפרדת,  שיטת 
ויישומי רב  האכיפה, יש לפעול  קבועים  קבועים  נקראים לסיוע העבודה

למבנה העבודה  לחברה אל הרשות  משולבים משולבים
המשולב. סינרגיה  המקומית ולטפח את 
של סמכויות לצד  הקשר עם הפיקוח 

קיצור הליכים מול  העירוני, כשתי זרועות 
גורמים נוספים  של אותו גוף.

 ברשות.
- עלול להיפגע 
מרקם היחסים 

בתוך הרשות

Dummy TextDummy Text
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מ מודלים לאופטימיזציה מרחבית במשטרה

לדו 5 4 3 2 1

י , יונתן אילן , מיכאל אדלמן , רז וייס , יאיר יבלוביץ' יקטרינה יז'מסקי

ל ם
וא

פ
יט

תקציר

זימ מזה מספר שנים שמחלקת אסטרטגיה באג"ת מקדמת מחקרים וניתוחים גיאוגרפיים 

יצ - לצרכים מבצעיים, למטרות תכנון, פריסה או להתייעלות ארגונית. הקצאת משאבים 

 ה
מ וכוחות במרחב, הנגשת המידע התכנוני והאנליטי למפקדים, הקמת יחידות משטרה 

ר
ח חדשות ועוד, כל אלו הן החלטות המתקשרות למימד המרחב והן בעלות חשיבות רבה 

יב למשטרת ישראל. 

ב ת לתכנון  מודלים  בעזרת  אופטימאלי  באופן  לפתור  ניתן  במשטרה  רבות  תכנון  בעיות 

מ
ש לפי  השונות  הבעיות  את  לחלק  ניתן  ככלל,  גיאוגרפי.  מידע  על  מתמטי המתבססים 

רט אופק התכנון - לטווח קצר (פריסת ניידות תנועה או סיור במהלך משמרת, כדוגמא), 

ה לטווח בינוני (דוגמת הקצאת כלי רכב לגזרת פעילות, ארגון הסעות שוטרים, קביעת 
(כגון  ארוך  ולטווח  לרובעים)  תחנה  שטח  חלוקת  ואכיפה,  שליטה  מצלמות  מיקום 

קביעת גזרת הפעילות, המיקום והגודל של תחנת משטרה חדשה). 

עליה  בהם  הישגים,  למגוון  להגיע  יישום הפתרונות המתקבלים מהמודלים מאפשר 
חיסכון  לאירועים,  תגובה  בזמני  ירידה  האכיפה,  וביכולת  המשטרתית  באפקטיביות 
בפרודוקטיביות  עליה  העבודה,  תנאי  שיפור  יחידות,  בין  מאוזנת  משאבים  וחלוקת 

השוטרים, ובאופן כללי - התייעלות ושיפור באיכות השירות המשטרתי. 

ישראל,  במשטרת  הגיאוגרפיות  המידע  מערכות  של  שימושים  מוצגים  זה  במאמר 
מודלים  של  יכולותיהם  ונחשפות  לאופטימיזציה  למודלים  דוגמאות  בו  מובאות 
לאופטימיזציה מרחבית במשטרה, בהם נתוני גיאוגרפיה נכללים בבעיית תכנון מתמטי.

1. הקדמה
תכנון מתמטי הוא תחום מדעי העוסק בפתרון בעיות יישומיות ומורכבות באמצעות 6
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יועצת לחקר ביצועים, מדור מחקר ומדיניות, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון (אג"ת), משטרת ישראל.   1

PhD, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
בעבר אנליסט ביחידה לניתוח גיאוגרפי, מחלקת אסטרטגיה, אג"ת, משטרת ישראל. MSc, המסלול לתכנון ערים   2

ואזורים, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל, חיפה.

כלכלה  וסביבה;  גיאוגרפיה   ,BA ישראל.  משטרת  אג"ת,  אסטרטגיה,  מחלקת  גיאוגרפי,  לניתוח  ביחידה  אנליסט   3

ולוגיסטיקה, אוניברסיטת בר-אילן.

לגיאוגרפיה  החוג   , MA .ישראל משטרת  אג"ת,  אסטרטגיה,  מחלקת  גיאוגרפי,  לניתוח  ביחידה  אנליסט  בעבר   4

וסביבת האדם, אוניברסיטת תל-אביב. 

וסביבה,  טבע  משאבי  ניהול   ,MA ישראל.  משטרת  אג"ת,  אסטרטגיה,  מחלקת  גיאוגרפי,  לניתוח  היחידה  ראש   5

אוניברסיטת חיפה.

תכנון מתמטי כולל את התכנון הליניארי והלא-ליניארי, תכנון בשלמים, ניתוח מעטפת נתונים, תכנון דינאמי ועוד.   6

תכנון מתמטי שייך לתחום חקר ביצועים.



מודלים מתמטיים. כל בעיית תכנון מתמטי כוללת הגדרת משתני החלטה (הנעלמים 

טכנולוגיים, ומ (כלכליים,  האילוצים  את  המתארת  משוואות  מערכת  המודל),  של  או ילד תגובה  זמן  מינימום   - (דוגמת  מטרה  ופונקציית  ואחרים)  לוגיסטיים  תפעוליים, 

מקסימום פרודוקטיביות). תוצר מודל התכנון המתמטי הוא פתרון אופטימאלי, כזה  ם ל
לניסוח וא החוקר.  ידי  על  מראש  המוגדרים  האילוצים  בהינתן  עוד,  לשפרו  ניתן  שלא 

פ

וסביבת  השירות  תהליך  של  עמוקה  הבנה  קודמת  אופטימיזציה  מודל  של  מוצלח  יט
עליהם מ להשפיע  שניתן  הגורמים  ההחלטה,  מקבל  של  העיקרית  המטרה  העבודה:  זי

באופק התכנון והגורמים שיש להתחשב בהם כקבועים. בבעיות מורכבות ניתן לזהות צ י
ויושמו בצורה רחבה, כמו בעיות שיבוץ,  ה ולהתאים אלמנטים מבעיות שנחקרו בעבר  הקצאת המקורות, מיקום ופריסה, תחבורה ורבות נוספות. לפתרון מוצלח של בעיה רמ כל המשתנים הכמותיים הרלוונטיים לבעיה הנבחנת בח נתונים הכולל את  נדרש בסיס  י

לאורך  ת וההבנה,  המינוח  פישוט  לצורך  ועוד).  עלויות  רכב,  כלי  צי  כוח-אדם,  (כגון  ב
תכנון מ של  למודלים  להתייחסות  לאופטימיזציה"  "מודלים  במונח  נשתמש  המסמך 

ש

מתמטי ו"מודלים לאופטימיזציה מרחבית" למודלים לאופטימיזציה המיועדים לענות  רט

על בעיות בעלות היבט מרחבי והעושים שימוש במידע גיאוגרפי. ה

המאפיינים  לצד  במרחב,  מיקום  נתוני  יש  תצפית  לכל  בו  מידע  הוא  גיאוגרפי  מידע 
הן  וניתוח,  תשאול  עיבוד,  מאפשר  הגיאוגרפי  המידע  של  זה  כפול  אופי  הנושאיים. 
יכולים להיות קשרים כמותיים  והן לפי קשרים מרחביים. אלה  נושאיים  לפי קשרים 
(כדוגמת מרחק, או זמן נסיעה על רשת דרכים) או יחסים טופולוגיים (הכלה, חפיפה, 
רב  הוא  גיאוגרפי  מידע  השיטור,  של  התוכן  בעולמות   .(Goodchild, 1992) שכנות) 
או   ,100 למוקד  קריאות  דרכים,  תאונות  של  מיקומים  בדמות  קיים  הוא  ומשמעותי, 
נתוני  וכן  משטרה  יחידות  של  גזרה  וגבולות  שירות  מרכזי  פליליים,  אירועים  מיקום 

תפרוסת האוכלוסיה, המתארת את פריסת ה"לקוחות" במודל. 

בכל בעיות התכנון במשטרה נדרשים ניתוח של מספר משתנים בו-זמנית והתחשבות 
באילוצים משאביים ובתנאי הסביבה, במטרה לספק שירותים שונים בצורה המיטבית. 
והן  תפעולית  מבחינה  הן  ומוצדק,  מדויק  מהיר,  לפתרון  זקוקים  ההחלטות  מקבלי 
ואלה  מתקדמים  מחשוב  בכלי  שימוש  מחייבת  הבעיות  מורכבות  כלכלית.  מבחינה 

7 , זמינים כיום באמצעות שילוב של תוכנה בה קיימים מודולים מובנים לאופטימיזציה
. זאת בשונה מהטכנולוגיה הקיימת במערכות 8 יחד עם תוכנה לניתוח מידע גיאוגרפי

אשר 9  , אחרות שיטות  על  מתבסס  זה  מסוג  בעיות  פתרון  בהן  הגיאוגרפיות,  המידע 
מניבות פתרון מהיר אך לא בהכרח אופטימאלי; פתרון כזה אומנם שומר על אילוצי 
 Curtin, Hayslett-McCall) המודל, אך הוא עדיין ניתן לשיפור, על כן אינו אופטימאלי

 .(& Qui, 2010

שילוב הכלים האנליטיים מעולמות חקר הביצועים והגאוגרפיה מאפשר אוטומטיזציה 
של שליפת המידע, פתרון אופטימאלי למודל והצגת הממצאים על גבי מפה באיכות 
לאופטימיזציה מרחבית בארגוני  במודלים  כי שימוש  הניסיון העולמי מלמד,  גבוהה. 
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 SAS/OR, MATLAB Optimization toolbox, IBM ILOG CPLEX  etc.  7

  ArcGIS, MapInfo etc.  8

heuristics  9



אכיפת חוק מוצדק גם כלכלית. כהמחשה: המעבר משיבוץ ידני של משמרות הסיור 

דומ לשימוש בתוכנה מבוססת אופטימיזציה מרחבית שיפר את זמן התגובה של משטרת 

יל סן-פרנסיסקו לאירועים ב-20%, דבר שהיה שקול לתוספת של 200 שוטרים לשטח או 

ל ם .(Taylor & Huxley, 1989) לחילופין, לחיסכון של כ-11 מיליון דולרים בשנה

וא
פ היעדר ההכרח בבסיס נתונים גדול, בפונקציה המקשרת בין תשומות לבין תפוקות, או 

יט בהנחות לגבי התפלגויות המשתנים, לצד היכולת להתחשב במספר רב של משתנים 

זימ בו-זמנית, מהווים חוזקות משמעותיות של מודלים לתכנון מתמטי. בנוסף, הפתרון 

יצ
ה זו  ולא כללי ומגמתי. החיסרון בשיטה  וייחודי לבעיה המוגדרת  המתקבל הוא פרטני 

 
מ הוא ההתבססות על נתוני עבר, ללא התחשבות באלמנטים של מקריות וללא הערכה 

ר
ח של טעות סטטיסטית. על מנת להתמודד עם החיסרון מומלץ ניתוח רגישות לשינויים 

יב אחרים 10 מודלים  עם  שילוב  או  למודל  הסתברותיים  פרמטרים  הוספת  בפרמטרים, 

ב ת וניתוח תרחישים, המאפשרים  כמו תורת התורים, סימולציה  ביצועים,  מתחום חקר 

מ 11

ש  . התאמה של הפתרון לחוסר הוודאות הקיים במציאות

רט בפרק הבא של המאמר מתוארים בקצרה מודלים לאופטימיזציה שפותחו במשטרת 

ה ישראל במהלך השנים האחרונות. אחריו תוצגנה דוגמאות לשימוש במערכות מידע 
. בהמשך, דוגמא לשילוב הכלים האנליטיים במשטרת ישראל: תכנון 12 (GIS) גיאוגרפיות

מערך היסעים לסגל המכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש, וכן פרק המסכם את 
המסמך ומתמצת את היתרונות הגלומים בשימוש במודלים לאופטימיזציה מרחבית 

בעבודת המשטרה.

2. מודלים לאופטימיזציה שפותחו במשטרת ישראל 
במודלים  המשתמשים  מחקרים  מספר  האחרונות  בשנים  נערכו  ישראל  במשטרת 
(2010) הציעו מודל תכנון  לאופטימיזציה. כך, למשל - אדלר, הקרט, קורנבלוט ושר 
משטרתיים  משאבים  של  מיטבית  להקצאה  רזה",  "ניהול  של  עקרונות  לפי  ליניארי 
 .(Adler, Hakkert, Kornbluth & Sher, 2012) במטרה לשפר את אכיפת חוקי התנועה

יישומים של ניתוח מעטפת נתונים במדינות  יז'מסקי, גרדר-שגיב ושר (2014) הציגו 
בין  לחיקוי  מודלים  בחירת  המשטרה,  תחנות  של  היחסית  היעילות  למדידת  רבות 
התחנות היעילות, קביעת גודל אופטימאלי לתחנת משטרה ופתרון בעיות הקצאה של 

כוח-אדם בהתאם לתרחישים שונים בעתיד. 

סינואני-שטרן, קושניר-ברדוגו ואלפר (2009) הישוו את יעילות תחנות משטרת ישראל 
התמקדו   (2014) ושר  גרדר-שגיב  יז'מסקי,  והתנועה.  השיטור  החקירות,  בתחומי 
השנתי  ההישג  קביעת  לשם  נתונים  מעטפת  בניתוח  והשתמשו  החקירות  בתחום 
מעטפת  ניתוח  בעזרת  ובחנה,  המשיכה   (2015) יז'מסקי  משטרה.  לתחנות  הנדרש 
נתונים, את היקף שיפור הביצועים במשטרת ישראל בחקירת פשיעה חמורה (בפרט 

אלימות) במהלך השנים 2003-2014.
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chance constraints  10

stochastic models  11

Geographic information system (GIS)  12



3. דוגמאות לשימוש במערכות מידע גיאוגרפיות במשטרה  של דומ ביותר  המוכר  התחום  הוא  וניתוח  חקירות  מעקב,  לצרכי  פשיעה  מיפוי  ככלל,  יל
במאה ם המוכר, שהחל  הידני  המיפוי  את  חוק.  אכיפת  בגופי  גיאוגרפי  במידע  שימוש  ל 

כיום מערכות ממוחשבות,  נייר, מחליפות  גבי מפת  על  בסיכות  סימון  בדמות  ה-19  וא
וברזולוציה פ וזמנים,  סוגים  של  שונים  בפילוחים  פשיעה,  מפות  מייצרות  אשר  המרחבית והעתית הרצויה. מפות פשיעה אלו מנותחות בכל תחומי מדעי החברה 13יט ימ

והן משמשות ז   - - בקרימינולוגיה, בסוציולוגיה, בגיאוגרפיה, בכלכלה ובסטטיסטיקה יצ
בסיס לקבלת החלטות, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי (דוגמת חברות הביטוח). ה  

מעבר למיפוי פשיעה, ניתן לסווג את השימושים העיקריים במערכות מידע גיאוגרפיות רמ

במשטרות העולם כיום לשש קטגוריות עיקריות: (1) כלי-עזר בקליטת אירוע, בשיגור בח י
ובתחקור נתונים, (2) כלי תומך לחקירה ולמניעת פשיעה, (3) כלי להערכה ולמדידה  ת

ב

של תוצאות מדיניות, (4) כלי תומך להחלטות התכנון, (5) כלי עזר לבדיקת השערות,  מ
תאוריות קרימינולוגיות ואסטרטגיות שיטור, (6) פרסום מידע לציבור (Wang, 2012). ש מידת רט על  מצביע  אינו  בהרחבה  בהמשך  המתוארות  הקטגוריות  של  שהסדר  נציין  ה

חשיבותן. 

א. כלי-עזר בקליטת אירוע, בשיגור ובתחקור נתונים 
15 בארצות 14 משטרה  בניידות   GPS על  המבוססת  ממוחשבת  מידע  במערכת  שימוש 

אירוע,  כתובת  פרטי  בקליטת  לטעויות  הסיכון  את  משמעותי  באופן  צמצם  הברית 
במיוחד במקומות בהם לא היתה כתובת מדויקת (Wang, 2012). בישראל גובר הצורך 
בכלי זה, במיוחד בשטחים לא ממופים, או נעדרי שילוט (כגון העיר העתיקה בצפת, 

הפזורה הבדואית בנגב) ובאתרים חסרי כתובת (פארקים, חופי ים ועוד). 

מערכת  באמצעות  לניידות  המשטרתי  המוקד  חיבור  הברית,  בארצות  נוסף  במקרה 
והביא 16 לאירוע  הקרובה  הניידת  של  מהיר  איתור  איפשר  מיקום  לזיהוי  אוטומטית 

לקיצור זמני השיגור וההגעה. במשטרת ישראל קיימת יכולת זיהוי ניידות בזמן אמת 
ויש אפשרות לתחקור היסטורי של מיקומי ניידות באמצעות מערכת "קופסה ירוקה" 
הכוללת משדר GPS, רכיב זיהוי ("כפתור חכם") ורכיב כוח G (Gyroscope) המזהה את 
תנועות הרכב ומתריע על נהיגה מסוכנת. יכולות האיכון בזמן אמת ותחקור הנתונים 
מרכזי  ואת  ישראל  משטרת  יחידות  כלל  את  האחרונות  בשנים  משמשות  בדיעבד 
השליטה בפרט. עם זאת, במשטרת ישראל, עדיין לא קיימת היכולת לזיהוי אוטומטי 
של מיקומי הניידות ביחס לאירוע חדש וכן לאיתור של ניידת לטובת שיגור אופטימאלי, 

על-פי ניתוח מערכת הכבישים ועומסי התנועה.  

ביחס  מיקומן  לפי  עבירות  ביצוע  של  וזמנים  כמויות  סוגים,  של  אופרטיבי  תחקור 
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Crime Mapping Research Conference in USA (www.nij.gov/events/maps/pages/welcome.aspx)  13

Spillman's police software (www.spillman.com/police/gis), Cody Mobile (www.codysystems.com)  14

 Global positioning system (GPS)  15

Automatic vehicle location (AVL)  16
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הסיור,  למגזרי  חשוב  כלי  הוא  וכדומה  למחסומים  ציבור,  למבני  בילוי,  למקומות 
1 להלן מוצגת דוגמת ניתוח גיאוגרפי תיאורי של  החקירות ומשמר הגבול. בתרשים 
מיקומי ניידות ועיסוקים. בכוח ניתוח מסוג זה לתרום להפעלה אפקטיבית של הניידות 
לפי ריכוז האירועים בגזרה, כמו גם לבניין הכוח לפי רמת הניידות הנדרשת להתמודדות 

עם שכיחות האירועים ועם פיזורם המרחבי.

 תרשים 1:   ניתוח תיאורי של פריסת הניידות במרחב

ב. כלי תומך לחקירה ולמניעת פשיעה

ניתוח התנהגות של מחוללי  גיאוגרפית לשם  קרימינולוגים משתמשים בפרופילאות 
פשיעה, המתבטאת בבחירת זמן ומקום ביצוע העבירה, תוך ניצול הזדמנויות לפשיעה. 
דפוסי  לימוד   - קרי  הזמן,  פני  על  הפשיעה  ושכיחות  הגיאוגרפית  הריכוזיות  למידת 
ולפענוח של פשעים שכבר התרחשו.  הפשיעה החוזרת בתאי שטח, תורם לחקירה 

מחקר מסוג זה גם מספק מידע חיוני למניעת פשיעה עתידית. 

ניתוח הדינאמיקה של הפשיעה לאורך זמן בתאי השטח (שכונה, קבוצת בניינים, או 
מקטע רחוב) משמש בסיס להפעלה יעילה של כוחות המשטרה ולהתערבות ממוקדת 

Weisburd, Groff & Yang, 2012). לשם כך דרושים 17 של כוחות השיטור באזורי סיכון (
מודלים לחיזוי פשיעה במרחב. השיטות הנפוצות לחיזוי פשיעה מתבססות על סדרות 

 Center of Problem Oriented Policing (www.popcenter.org)  17



(דמוגרפיים,  נוספים  אוכלוסייה  למאפייני  ביחס  במרחב,  פשיעה  נתוני  של  עתיות 

חום, ומ מפות  כמו  תיאוריים  מודלים  נמנים  אלו  שיטות  על  ועוד).  כלכליים  חברתיים,  דוגמת ילד ניתוח אשכולות, מודלים אסוציאטיביים פרמטריים  כגון  מודלים סטטיסטיים 

ולמידת  ם מידע  כריית  באמצעות  אנליטי  לניבוי  מודלים  וכן  מרובת-משתנים,  רגרסיה  ל

18 יותר לחיזוי פשיעה מתבססים על אלגוריתמים מתמטיים וא . מודלים חדישים  מכונה

פ
חיזוי ט לטובת  גם  ואומצו  ססמולוגיה)  או  (אפידמיולוגיה  אחרים  בתחומים  שפותחו  י

פשיעה. מ זי
21צ 19 20 SaTScan י ו-   Near Repeat Calculator , CrimeStat כמו  מחשב  תוכנות  קיימות  הפתוחות לשימוש אקדמי ומשטרתי לצורך ניתוח סטטיסטי-מרחבי של נתוני הפשיעה  ה (Perry, McInnis, Price, Smith & Hollywood, 2013). שויד וגוטפריד-עוז (2014) הציגו רמ השימוש יבח בזכות  וקנט/אנגליה  קרוז/ארה"ב  וסנטה  אנג'לס  בלוס  במשטרות  הצלחות 

כלי 22 ת כיוונים לפיתוח  והציעו  PredPol בשנים 2011-2013,  במערכת לחיזוי הפשיעה  ב
לחיזוי פשיעה במשטרת ישראל. מ ש

יש לציין, כי כבר בשנת 2010 הציעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשיתוף פעולה ט ר
עם משטרת ישראל, מודל פרמטרי לחיזוי שיעורי הפשיעה בישראל בעבירות אלימות ה

ברזולוציה  הבינוני,  בטווח  לצרכים אסטרטגיים  ענה  רכוש. המודל שהוצע  ובעבירות 
של יישוב, מועצה אזורית או תחנת משטרה (גובמן, פוגל, רומנוב, רגב ועמרם, 2010). 

עד היום מושקעים מאמצים רבים במשטרות בעולם לפיתוח כלי לחיזוי טקטי - מודל 
ביצוע  טרם  הסיכון  לאזורי  הסיירים  לניווט  השיטור,  כוח  להפעלת  מדויק  אופרטיבי 
העבירה, ולשימוש להפעלה בטווח הקצר (במהלך המשמרת) וברזולוציה טריטוריאלית 
 Mohler, Short, Malinowski,) (אזור סטטיסטי, קבוצת מבנים, או מקטע רחוב) גבוהה
Johnson, Tita, Bertozzi & Brantingham, 2015). במשטרת ישראל, מאמצי פיתוחו של 
כלי טקטי לחיזוי פשיעה, ברמת משמרת הסיור, בשלב ראשון בהקשר לעבירות רכוש, 

, בעוד שורות אלו נכתבות.  23 צברו תאוצה החל מקיץ 2016 ונמשכים עדיין

ג. כלי להערכה ולמדידה של תוצאות מדיניות 

צורות  ישראל  במשטרת  השונות  הארגוניות  המדידה  מערכות  הציגו  השנים  לאורך 
שונות של מפות חום. במערכת המדידה "מנה"ל" (2006-2011) הוצגו מפות פשיעה 24
. המפות הוצגו לתחנות המשטרה 25 אשר חושבו בהתאם לריכוזיות הפשיעה במרחב

לידיעה, ללא יעדים וציונים, לפי סלים של עבירות שנבחרו על פי יעדי ארגון (למשל: 
רכוש, אלימות, נוער), תוך עדכון חודשי של המידע (עמרם, 2009). 
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Hot spot analysis, regression, data mining and machine learning  18

 Ratcliffe (2008), (www.jratcliffe.net/software)  19

Levine (2010), (www.icpsr.umich.edu/CrimeStat)  20

Kulldorff (2015), (www.satscan.org)  21

Mohler et al. (2011), (www.predpol.com)  22

23  בהובלת פרופ' אלוביץ ופרופ' ניר

24  מדידה, ניהול והערכה למפקד

Clustering via Kernel density estimation  25



במערכת המדידה "מפנה" (2012-2015) נבנו מפות חום על בסיס תחביר מרחבי של 

ומ 26

ד , כחלק מהערכה ומדידה שבועית לתחנות. יעדי התחנות  הפשיעה על פי מקטעי רחוב

יל 27 , במסגרת מערכת מדידה זו כללו "קירור נקודות חמות" בעבירות מסוג "איכות חיים"

ל ם כלומר - היעד היה ירידה במספר אירועי המוקד בעבירות אלו באזורים הגיאוגרפיים 

וא (2014) פיתח מודל ל-"נקודות חמות" לפי  בהם דווחו אירועים מסוג זה בעבר. אילן 

פ
יט הריכוזיות הגיאוגרפית של אירועי "איכות חיים" בישראל, שממצאיו שולבו במערכת 

זימ ה"מפנה". בהמשך, אילן, אריאל, בלכר ו-ויסבורד (2015) בחנו את האפקטיביות של 

יצ הפעלת כוחות השיטור ב-"קירור הנקודות החמות" שנקבעו במחקר המקדים והוצגו 

 ה
מ במערכת. 

ר
ח של  הטכנולוגיות  במנהל  ופותחה  באג"ת  אסטרטגיה  במחלקת  אופיינה   2016 בשנת 

יב בין 28 כוללת,  אשר   , "אמו"ן" הנוכחית  הארגונית   המערכת  (מנ"ט),  ישראל  משטרת 

ב ת היתר, פורטל גיאוגרפי משוכלל המאפשר ניתוח מידע ברבדים שונים - מיפוי כללי, 

מ
ש של  הארגונית  המדידה  במערכת  יש  לראשונה,  סטטיסטיים.  ואזורים  רחוב  מקטעי 

רט משטרת ישראל אפשרות להצגה משולבת של שכבות מידע שונות, על גבי מפה אחת. 

ה לדוגמא: מספר התיקים הפליליים שנפתחו בתקופה נחקרת, במקביל לאירועי מוקד 
ועוד.  משטרתיות,  ותפוקות  תשומות  נתוני  גיאוגרפי,  אזור  באותו  שהתרחשו   100
לציין שלמערכת "אמו"ן" יש יכולת הצפת "אזורים חמים" לפי משתנים הנבחרים ע"י 

המשתמש.  

ד. כלי תומך להחלטות התכנון

במרחב  אובייקטים  השמת   - ופריסה  מיקום  בעיות  לפתרון  משמש  גיאוגרפי  מידע 
גיאוגרפי רשתי  2 להלן מוצגות תוצאות של מודל  ניתוח אנליטי. בתרשים  על בסיס 
להקצאת ניידות סיור של משמר הגבול במרחב הכפרי בישראל. מספר הניידות נקבע 
ממרכזי  הנסיעה  ובזמני  במרחקים  בהתחשב  סיור),  (אזורי  הפעילות  מרחב  פי  על 
הכובד, בהם מתרחשת מרבית הפעילות המבצעית. בעזרת תכנון מושכל של פריסת 

הניידות במרחב הובטחה יכולת תגובה משופרת לאירועי מוקד 100. 
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Street syntax in segments  26

27  הפרעות מנוחה, סכסוכי שכנים, הקמות רעש, מטרדי תנועה, הטרדות, קטטות ועוד.

28  אסטרטגיות מניעה ומיקוד ניהולי
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 תרשים 2:   מודל גיאוגרפי להקצאת כוחות משטרה במרחב הכפרי29

המידע הגיאוגרפי מאפיין את תחנות המשטרה הקיימות והוא נדרש גם לשם תכנון 
תחנות משטרה חדשות. 

במהלך השנים 2011-2013 נערך מיפוי ארצי מקיף של כל גבולות הגזרה וכן המתקנים 
של משטרת ישראל ומשמר הגבול, ובכללם - תחנות, נקודות, מטות וגבולות היחידות 
[פרויקט "גבולות גזרה" בשיתוף פעולה של אגף התכנון ואגף המבצעים]. הפרויקט 
ישובים  כפיפות  קובץ  ביצירת  נמשך  לתחנות,  ישובים  שיוך  על  איכות  בבקרת  החל 
ודוח דמוגרפי מלא לתחנות והסתיים בהטמעת סטנדרטים גיאוגרפיים גבוהים בהקמת 
ועוד]. תהליך  יבנה   [שרת, שדות, מטה-יהודה, קדמה, מרחב קדם,  תחנות חדשות 
התכנון הגיאוגרפי ומיפוי גבולות התחנות החדשות נמשך גם כיום, בתכנון ובתחזוקת 

הגבולות, הפנימיים והחיצוניים.

בנוסף, בכוחו של הניתוח הגיאוגרפי לשמש את מקבלי ההחלטות גם בבדיקת הכדאיות 
הכלכלית של תכניות. כדוגמא - בדיקת כדאיות הנסיעה ברכבי משטרת ישראל בכביש 
6, שהוא כביש אגרה. ניתוח גיאוגרפי והערכה כלכלית נעשו בשנת 2012 באגף התכנון 
(בשיתוף פעולה בין היחידה לניתוח גיאוגרפי במחלקת אסטרטגיה לבין מדור תקציבי 
שונות.  נסיעה  חלופות  נבדקו  ההחלטה  לצורך  משאבים).  במחלקת  ופיתוח  קניות 
בין  נסועה  הניתוח הגיאוגרפי-כלכלי התבסס על מטריצה רבת-משתנים המאפיינת 

בשנת 2013 זכתה היחידה לניתוח גיאוגרפי במחלקת אסטרטגיה באג"ת במקום הראשון בתחרות המפות הארצית   29

בכנס השנתי של חברת ESRI - חברה ותיקה המתמחה בפיתוח מערכות מידע גיאוגרפיות ומערכות לניהול בסיסי 

נתונים גיאוגרפיים. בתרשים 2 מוצגת המפה הזוכה בפרס שהוצגה גם בכנס העולמי, במהלכו הוצג גם המודל על 

בסיסו הופקה המפה.
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דומ עלות ועוד. בעבודה הוכח, כי שימוש בכביש 6 בהיקפים גדולים מביא לחיסכון, הן בזמן 

יל הנסיעה והן בעלות הנסועה. כפועל יוצא הוחלט על רכישת מנוי ארגוני לנסיעה בכביש 

ל ם 6 לכלל צי הרכב המשטרתי. 

וא
פ

יט
מ ה. כלי עזר לבדיקת השערות, תאוריות קרימינולוגיות ואסטרטגיות שיטור

זי
צ ניתוח פשיעה במרחב ביחס למאפייני אוכלוסייה דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים משמש 

י
במדעי החברה להבנת גורמי סיכון חברתיים. כך, לדוגמא: ישנם מודלים המסבירים את  ה

רמ ההבדלים בהיקפי הפשיעה בין שכונות באמצעות הפערים בהזדמנויות התעסוקתיות 

בח או אי-השוויון בהכנסות התושבים. 

י
במחקרים  ת נבדקו  החמות"  ב"נקודות  הממוקדת  המשטרתית  ההתערבות  תוצאות 

ב
מ בבריטניה,  בארה"ב,  שבוצעו  וגיאוגרפיה)  (קרימינולוגיה  בינתחומיים  אמפיריים 

ש
ט באוסטרליה, בארגנטינה ובישראל. במסגרת זו, בדיקת השערות באשר לנדידה או אי-

ר
ה נדידה של אירועים לאזורים הסמוכים; קיומו או אי-קיומו של אפקט התחלופה בסוגי 

בהשפעת  הדיפוזיה  אפקט  של  אי-קיומו  או  קיומו  וכן  ההתערבות;  באזור  הפשיעה 
על  הצביעה  החמות",  ל-"נקודות  הסמוכים  האזורים  על  המשטרתית  ההתערבות 
 Weisburd,) אפקטיביות אסטרטגיית שיטור ב-"נקודות החמות" במדינות שונות בעולם
;Groff & Yang, 2012, Braga, 2012, Papachristos & Hureau, 2012) וכן בישראל (אילן, 

אריאל, בלכר וויסבורד, 2015). 

סימולציות ממוחשבות משחזרות לפי תאוריות קרימינולוגיות את הפעילות השגרתית 
של  השפעה  לבדוק  ומאפשרות  במרחב,  פוטנציאליות  מטרות  נגד  עבריינים  של 

 .(Wang, 2012) אסטרטגיות שיטור לפי התרחישים הצפויים

ועוד, להמחשה - זיו, לוין ויונאי (2010) בחנו את תאוריית הלכידות החברתית בישראל 
בעת מלחמת לבנון השנייה. ניתוחם הצביע על השפעה מובהקת של המרחק הגיאוגרפי 

ממוקד המלחמה על הפשיעה בישראל בתקופה שבין יוני 2005 לספטמבר 2007.

ו. פרסום מידע לציבור 

המשטרה  בעבודת  השקיפות  לשיפור  ישראל  במשטרת  ארגונית  החלטה  במסגרת 
מידע  של  שיטתית  ל-"הפצה   ,RAND המחקר  מכון  המלצת  בסיס  על  הציבור  כלפי 
חברתיות"  ורשתות  במדיה  השימוש  והרחבת  המשטרה  ופעילות  פשיעה  בדבר 
ישראל  משטרת  של  האינטרנט  באתר  מוצגים   2014 משנת  החל   ,(2014 (קרוננפלד, 
ברבדים  גם  וכוח-אדם,  שיטור  תנועה,  פשיעה,  בנושאי  נבחרים  סטטיסטיים  נתונים 

30 . גיאוגרפיים

להלן דוגמאות נוספות למערכות GIS הפתוחות לתושבים ולאנשי אקדמיה ומפרסמות 
מידע משטרתי באינטרנט לגבי מיקומי תאונות דרכים, עבירות רכוש ומידע לאיתור 
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 www.police.gov.il/MapSkifout.aspx?mid=67  30



33 32 31.IdentifyLA CLEAR ו-  ,COMPASS נעדרים: 

ילדומ
4. דוגמא לשילוב הכלים האנליטיים במשטרת ישראל ם ל

שימוש וא העושים  מתמטי  לתכנון  מודלים   - היינו  מרחבית,  לאופטימיזציה  מודלים  פ
(& Curtin, Hayslett-McCall ט בעולם  חוק  אכיפת  בארגוני  מוכרים  גיאוגרפי,  במידע  י

Qiu, 2010), וכן בישראל. פרויקט בולט מסוג זה, אשר שימש את מקבלי ההחלטות ימ ז
יוצג יצ לשוטרים,  הלאומית  המכללה  של  ההיסעים  מערך  בארגון  ישראל  במשטרת 

בהרחבה בהמשך. תחילה נזכיר בקצרה מחקרים שכבר פורסמו בנושא:  ה רמ
הבין-ח בכבישים  פיקוח  קטעי  פי  על  התנועה  משטרת  ניידות  של  פריסה  o בעיות 

ב

34 2009-2014. י עירוניים בצפון ישראל נותחו בסדרת מאמרים שפורסמו בין השנים  היחידות ב ת של  האופטימאלי  המיקום  לבחירת  התאימו  הבעיה  של  שונים  ניסוחים 

מ

במשאבים  ובהתחשב  בשטח  שונים  תרחישים  לפי  משטרתי,  שירות  המספקות  ש
של ט אפשריות  מטרות  הוצגו  וניהוליים.  תפעוליים  ובאילוצים  בארגון  הקיימים  ר

מקבלי ההחלטות [דוגמת הגברת נוכחות ובולטות בעיקר ב"אזורים החמים" בהם ה
יזומה]. כתוצאה  תאונות הדרכים הן שכיחות והקצאת הזמנים הפנויים לפעילות 
הוצע הפתרון הטוב ביותר במימד הגיאוגרפי והעתי, זה המספק את רמת השירות 

הרצויה.

o בשנת 2014, בשיתוף פעולה של מחלקת אסטרטגיה ומחלקת תכנון באגף התכנון 
במשטרת ישראל וביוזמת פיקוד מחוז תל אביב, בוצע פרויקט של חלוקת השטח 
הטריטוריאלי של תחנות המשטרה במחוז ת"א, לרובעים. מטרת הפרויקט היתה 

טריטוריאלי, 35 רצף  של  בקיומו  הצורך  תחת  לרובעים  סטטיסטיים  אזורים  לשייך 
במטרה להשיג חלוקה מאוזנת של השטח לפי דרגות הסיכון של האזורים השונים. 
המשתנים  של  שקלול  בסיס  על  חושבה  סטטיסטי  אזור  כל  של  הסיכון  דרגת 
המנורמלים הבאים: מספר אירועי מוקד, מספר תיקים פליליים, מספר התושבים 
חלוקת  היא  הרובעים  בין  מאוזנת  חלוקה  של  המשמעות  האוכלוסייה.  וצפיפות 
שטח כל אחת מתחנות המחוז לאזורים באופן כזה שיידרש להם קשב משטרתי 
דומה, לצד הבטחת חלוקה עבודה הוגנת בין צוותי הסיור. ההנחה של החיבוריות 
האזורים הסטטיסטיים  ציוני  כסכום של  לרובע  הסיכון  ציון  חישוב של  מאפשרת 

148

 Community Mapping, Planning and Analysis for Safety Strategies, Milwaukee, Wisconsin. (Albrecht & Pingel,  31

2005), (http://city.milwaukee.gov)

 Citizen Law Enforcement Analysis and Reporting, Chicago police Department  32

(http://gis.chicagopolice.org)  

FACES laboratory of Louisiana State University (http://identifyla.lsu.edu)  33

הבעיה הוגדרה כבעיית כיסוי רשת אופטימאלי, הוצגה לראשונה במחקרה של שר (2009) כבעיית מיקום והקצאה,   34

 Adler, Hakkert, Kornbluth, ;2014 ,ובהמשך נוסחה בעזרת סדרת בעיות תכנון בשלמים (אדלר, הקרט, רביב ושר

.(Adler, Hakkert, Raviv & Sher, 2014) וכבעיית תכנון ליניארי רב-מטרתית )Raviv & Sher, 2014

בתוכה  הומוגנית  תושבים),  אלפי  (כמה  רחובות  מספר  הכוללת  גיאוגרפית-דמוגרפית  יחידה  סטטיסטי:  אזור   35

ומובחנת מסביבתה. הגדרה של אזורים סטטיסטיים בישובים העירוניים נעשית בלמ"ס, והיא משמשת לקיומה של 

שפה משותפת לכל רשויות הממשלה.
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במודל  האילוצים  ומערכת  סטטיסטי  אזור  היא  הנחקרת  היחידה  בו.  הכלולים 
מתארת את הדרישה לרצף טריטוריאלי בין האזורים הסטטיסטיים השונים ברובע, 
חישוב ציון הסיכון לרובע ואת הפערים (או חוסר האיזון) בין הרובעים. פונקציית 

המטרה היא מינימום סך כל הפערים בין הרובעים (בערכים המוחלטים). 

מאפשר  למעשה,  מתימטי,  לתכנון  המודלים  לבין  הגיאוגרפי  המידע  בין  השילוב 
התגובה  זמני  ואת  רובע  כל  של  הטריטוריאלי  הגודל  את  בנוסף,  בחשבון,  לקחת 
לאירועים כתוצאה מהחלוקה. כן ניתן לחשב את עלויות הסיור בחלוקה לשלושה, 
או לארבעה רובעים, לעומת התועלת הצפויה מהחלופות השונות הנבחנות לחלוקה 

ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר. 

היסעים לסגל המכללה הלאומית לשוטרים

כלל מערך ההדרכה המשטרתי במכללה הלאומית החדשה  פועל   2015 החל משנת 
בסיסי  ממרבית  הועבר  הקבוע  ההדרכה  סגל  שמש.  בית  באזור  שהוקמה  לשוטרים 
מבית הספר  בעיקר  להקמת המכללה,  קודם  ההדרכה המשטרתיים השונים שפעלו 

לשוטרים שליד קריית-אתא, למכללה החדשה. 

מהם  לאלה  הובטח  ההדרכה,  סגלי  חברי  מגורי  של  הרחבה  הארצית  הפריסה  בשל 
שאינם בעלי רכב צמוד מכוח דרגתם, מערך היסעים מאורגן מביתם ואליו, מידי יום. 
פיקוד המכללה החליט על ביצוע המשימה באמצעות כלי הרכב המשטרתיים העומדים 
המשימה  לטובת  להקצות  בבקשה  התכנון  באגף  משאבים  למחלקת  ופנה  לרשותו, 

נתבקשה 36 המסמך),  בהמשך  (פירוט  מיידי  פתרון  למתן  במקביל   . נוספים רכב  כלי 
מחלקת אסטרטגיה באגף התכנון, לתכנן ולקבוע את תקינת כלי הרכב, תוך התחשבות 
בפריסת מקבלי שירות ההסעות. לטובת המשימה נתקבלו נתונים על כלי רכב בעלי 
קיבולת שונה שניתן היה לנצל לצרכי ההיסעים. התמהיל האופטימאלי של כלי הרכב 
ומסלולי הנסיעה נקבע על ידי הפתרון האופטימאלי לבעיית התכנון, בד בבד עם הישג 
של חיסכון בעלויות ההסעה לעומת תקינת כלי הרכב הקיימת, והבטחת רמת שירות 

טובה יותר לנוסעים. 

להלן מפורטות הנחות היסוד של המודל ומוצגות אבני הדרך של הפרויקט: הכנת בסיס 
הנתונים לניתוח, עיבוד המידע הגיאוגרפי, ניסוח מודל האופטימיזציה, ניתוח המצב 

הקיים, השוואתו לתוצאות המודל, והסקת המסקנות. כדלקמן:

o הכנת בסיס הנתונים לניתוח

הביקוש להסעה ידוע וקבוע באופק התכנון: נכון ליולי 2015, מנתה מצבת סגל ההדרכה 
במכללה הלאומית לשוטרים 233 אנשי סגל שדרגתם רפ"ק ומטה [שאינם בעלי רכב 
צמוד מכוח דרגתם]. כפתרון מיידי תוקננו לטובת הסעת אנשי הסגל 37 כלי רכב מ-3 
 8 20 כלי רכב  פרטיים, 16 כלי רכב גדולים ומיניבוס (בקיבולות של 5,  סוגים שונים: 
ו-15 נוסעים, בהתאמה). העלויות המשתנות נאמדו לפי צריכת הדלק של כלי הרכב 

יש לציין שכלי הרכב מנוצלים למטרות משטרתיות אחרות (מבצעיות ולוגיסטיות) בזמן שאינם בשימוש חברי הסגל   36

של המכללה.

Dummy Text



ילדומ
ל ם

וא
פ

יט
זימ

יצ
 ה

רמ
יבח

ב ת
מ

ש
רט

ה

150

משלושת הסוגים במונחים של  לק"מ. יש לציין, כי לכל הנוסעים במערך יש רישיון 
נהיגה משטרתי וכי אין העדפה לנוסע מסוים לנהוג ברכב מסוים ולא לנהוג ברכב אחר. 
אומנם סך כל הקיבולת ההתחלתית של כלי הרכב עמדה על 243 מקומות ועלתה על 
סך כל הביקוש [233 נוסעים], אך הפיזור הגיאוגרפי של כתובות מגורי השוטרים היווה 
מכשול קריטי בביצוע התכנית המיידית בפועל, על כן נדרש תכנון גיאוגרפי של מסלולי 

נסיעה. 

אפיון הרשת: כל מסלולי הנסיעה מתחברים במכללה הלאומית לשוטרים באזור בית 
; כל מסלול מתחיל, מידי בוקר, מהקדקוד 37 שמש (תרשים 3 להלן); המסלול אינו מעגלי

קבוע  חניה  מקום  (והמשמש  הקודם  העבודה  יום  בסוף  הנסיעה  בשרשרת  האחרון 
לרכב); מספר נקודות האיסוף ומיקומן נקבע לפי ריכוז כתובות הנוסעים. 

תרשים 3:   הצגה מופשטת של מערך ההיסעים

o עיבוד המידע הגיאוגרפי

המידע הגיאוגרפי כלל את הכתובות בפועל של חברי הסגל. הכתובות המילוליות הוטלו 
למרחב הגיאוגרפי ועברו ניתוח רשתי בהתבסס על מצב רשת הכבישים האמיתית. על 
מנת לפשט את הבעיה, ההנחה היתה כי חברי סגל מאזורים שונים לא ייסעו באותה 
(15-20 דקות הליכה  זה מזה  1-1.5 ק"מ  נוסעים הגרים במרחק של עד  וכי  ההסעה 
חולקו  אלו  הנחות  בסיס  על  איסוף משותפת.  בתחנת  להסעה  לעלות  יכולים  לערך) 
מקבלי השירות לאשכולות של כתובות (או תחנות איסוף) קרובות, בתהליך של צירוף 
 17 התקבלו  הגיאוגרפי  המידע  מניתוח  לה.  הסמוכות  הכתובות  לשתי  כתובת  כל 

37  להבדיל מבעיית הסוכן הנוסע
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אשכולות ובהם 4-25 נוסעים בכל אשכול.

נערך חישוב של זמן הנסיעה האלטרנטיבי מהמכללה אל כתובתו של כל נוסע ברכב 
פרטי. ההנחה: ככל שזמן הנסיעה הישירה יגדל, כך תקטן נכונות הנוסע לסבול עיכוב 
יחסי למטרת העלאה והורדה של נוסעים אחרים, שלא במסלול ישיר. לפי הנחה זו, מי 
שגר במרחק של 15 דקות בנסיעה ישירה לכתובת המגורים יהיה מוכן להתעכב עד פי 
2 למטרת הסעות חבריו (עיכוב מירבי של 15 דקות וזמן נסיעה כולל של עד 30 דקות). 
לעומת זאת, מי שגר במרחק של 60 דקות בנסיעה ישירה יהיה מוכן להתעכב פחות 

זמן, נקבע לו עיכוב מירבי של כ-20 דקות וזמן נסיעה כולל שלא עולה על 80 דקות.

o ניסוח מודל האופטימיזציה

עיקרי  להלן  זה.  למסמך  בנספח  מובא  האופטימיזציה  מודל  של  המתימטי  הניסוח 
המודל: בכל אשכול גיאוגרפי הוגדרו תחנות האיסוף הפוטנציאליות כקדקודים ברשת. 
כל העלויות השוטפות הנובעות ממסלולי ההסעות, תוך  - מזעור סך  מטרת המודל 
הנסיעה  לאורך  ביחס  עיכוב  זמן  במונחי  שהוגדרה  טובה,  שירות  רמת  על  שמירה 
יוצא למסלולו  הישירה מהמכללה לכתובת המגורים ברכב פרטי. כל רכב שבשימוש 
בהכרח מהמכללה. מספר הנוסעים ברכב לא יעלה על הקיבולת שלו וכל נוסע משובץ 
לרכב אחד בלבד. מסלולי הנסיעה לכל רכב וזמני הגעה תיאורטיים של כל נוסע לביתו 

חושבו על פי הזרימה האופטימאלית בין הקדקודים ברשת. יצוין, כי המודל משמש 38
לקביעת צי כלי הרכב ולהקצאת כלי הרכב לקבוצות של שותפים פוטנציאליים בנסיעה. 
על מנת לחשב את המסלול הקצר ביותר בנסיעה ספציפית מומלץ להשתמש בתוכנה 
המבוססת על מידע דינאמי לגבי מצב הכבישים במועד הנסיעה (אפליקציית ניווט - 

 .(GPS

o ניתוח המצב הקיים

ומהן  מסלולים,  ולאילו  ההסעות  למערך  מנוצלים  רכב  כלי  אילו  קבע  מקדים  ניתוח 
יוני  ימי עבודה במהלך חודש  העלויות הנגזרות מכך בפתרון המיידי. במשך חמישה 
או במצבת  כלי הרכב הקיימים בתקינת המכללה  כל  נתוני ה-GPS של  נאספו   2015

המכללה (שימוש בנתוני "קופסה ירוקה" - הוצג בפרק 3 של המסמך, לעיל). 

בעזרת אלגוריתמים מרחביים ועל בסיס איכוני ה-GPS נבנו מסלולי נסיעות וחושבו 
מאפייני הנסיעה - זמן תחילה וסיום של המסלול, משך ואורך הנסיעה, ואומדן למספר 
האנשים שנאספו בכל מסלול. מכל המסלולים שהתקבלו בודדו המסלולים המתחילים, 
או המסתיימים, במכללה הלאומית לשוטרים ואשר כללו גם עצירות להורדת נוסעים 
בקרבת כתובות מגורי השוטרים. סכימת הזמנים, המרחקים ומספר הנוסעים במסלולי 
ההסעות הקיימים אפשרה להעריך את העלויות השוטפות ואת רמת השירות במצב 

הקיים. 

אחוז האיסופים במסלולי ההסעות הקיימים בפרק הזמן שנבחן עמד על כ-49% מסך כל 

38  דטרמיניסטי
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האיסופים האפשריים. ב-16% מסך כל הכתובות לא התבצעו כלל איסופים או פיזורים 
מכתובת  שהוסעו  או  זה  בשבוע  עבדו  לא  הסגל  מחברי  שחלק  ייתכן  זה.  זמן  בפרק 
שונה. מעבר לאמור, דומה כי אחוזי ניצול השירות הנמוכים הצביעו על העדפת אנשי 
הסגל נסיעה ברכבם הפרטי בשל חוסר היכולת של מצבת הרכב הקיימת לספק מערך 

39. הסעות המקובל עליהם

o תוצאות הפרויקט

המסלולים האופטימאליים חושבו והוצגו על גבי מפה. צי הרכב האופטימאלי שנקבע 
גדולים  רכב  כלי   4 פרטיים,  רכב  כלי   42 מונה  המכללה  סגל  של  מלא  איוש  עבור 
יותר  גדול  מספר  אך  הקיים,  המצב  לעומת  עלה  אומנם  הרכב  כלי  מספר  ומיניבוס. 
של כלי רכב פרטיים איפשר חלוקה לקבוצות קטנות יותר של אנשים וכתוצאה מכך, 
העיכוב המירבי הצפוי הוא עד 24 דקות בממוצע בלבד, משמעותו רמת שירות טובה 
יותר מבעבר. הניצול הצפוי של קיבולת כלי הרכב הוא 84% בממוצע ומבטיח גמישות 

וישימות של פתרון. 

הפתרון  כדאיות  לנוסעים,  השירות  איכות  לשיפור  מעבר  הכלכלית,  ההערכה  לפי 
מתבטאת גם בחיסכון שנתי של כ-350,000 שקלים. 

לציין, כי תוצאות המודל נכונות לנתונים כפי שהיו בעת גיבושו [יוני 2015]. הנכון הוא, 
כי עם זיהויים של שינויים משמעותיים בתקינה או בכתובות חברי סגל המכללה, יבוצע 
עדכון של הפתרון בעזרת הרצת המודל על הנתונים המעודכנים וחלוקה מחודשת של 

כלי הרכב לקבוצות הנוסעים. 

5. סיכום
השימוש והיישום של מודלים לאופטימיזציה מרחבית במשטרת ישראל הובאו בהרחבה 
במסמך זה, כשדוגמת חלוקת הסעות סגל שוטרי המכללה הלאומית לשוטרים בבית 
שמש משקפת היטב את היתרונות הגלומים בהם ואת ההתייעלות שבצידם, הן בהיבט 

העלאת רמת השירות והן בהיבט הכלכלי.

היתרונות בפיתוח וביישום מודלים לאופטימיזציה מרחבית במשטרה הם משמעותיים 
ונראה שמצדיקים הפניית הקשב הארגוני, כדלקמן: 

o ניסוח ברור של מטרות הפרויקט, מגבלות המשאבים הרלוונטיים ומשתני הסביבה 
של היחידות הנבחנות מצביע על שקיפות ומוביל לקבלת החלטות המבוססת על 

נתונים. 

o בשל מספר המשתנים והאילוצים הרב, בהם יש להתחשב בו-זמנית (מצבת כוח-
בלתי  נוספים),  ורבים  במרחב,  והאוכלוסייה  הפשיעה  היקפי  הרכב,  וכלי  האדם 
ובתוכנת מחשב מתקדמת.  אפשרי להגיע להחלטות ללא שימוש במודל מתמטי 
שיטת העבודה, הכוללת קריאה של קבצי נתונים מעודכנים, פתרון ממוחשב של 

39  אומת בשיחות עם גורמי המכללה.



היא  ומפות,  תרשימים  באמצעות  פתרון  של  אוטומטית  והצגה  טיפוסיות  בעיות 

דומ מהירה ומדויקת יותר באופן הזה, בשונה מעבודה ידנית של אנליסטים. 

יל
ם פתרון בעיית התכנון המתקבל באמצעות המודל הוא אופטימאלי, קרי, הטוב ביותר 

 

 o

ל בהינתן כל המידע התפעולי, הכלכלי והמרחבי שנלקח בחשבון. 

וא
פ ודורש תשומות, לעתים, די בפיתוח  אף שפיתוח מודל אינו משימה של מה בכך 

ט

 o

י
מ שונים  לקוחות  עבור  ולהריצו  בו  להשתמש  ניתן  כשבהמשך  [חד-פעמי]  מודל 

זי בארגון. הלקוחות הפוטנציאליים הם כל אגפי המטה ויחידות המבצעיות במשטרת 

יצ
ישראל (תחנות משטרה, מרחבים ומחוזות). ה

רמ
יבח מרחבית  לאופטימיזציה  מודל  כל  כמעט  השיטה,  של  והאקטואלי  המיטבי  ליישום 

לבחינת  ת נוספות  תקופתיות  הרצות  גם  יחייב  פיתוחו,  לאחר  יישומו,  על  יוחלט  אשר 

ב
מ שינויים שמחייבים עדכון. נראה, כי ההשקעה בתכנון ובניסוח מודלים לאופטימיזציה 

ש
ט מרחבית ובהרצתם העתית בהמשך, היא השקעה כדאית לארגון, שנכון לאמצה כחלק 

ר
ה אינטגראלי בתהליכי העבודה. 
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נספח. ניסוח מתמטי של מודל ההיסעים
נתון: 

.1+N מספר נקודות האיסוף, מספר הקדקודים ברשת - N
i=0 הקדקוד שבו נמצאת המכללה הלאומית למשטרה. 

.i מספר הלקוחות בנקודת איסוף - Wi

העיכוב  זמן  של  תוספת  לאחר   i לקדקוד  ממכללה  האלטרנטיבית  הנסיעה  זמן   -  Bi
המותר מראש.

. Dij - נסועה (ק"מ) מקדקוד i לקדקוד j, כאשר 

. Tij - זמן הנסיעה (דקות) מקדקוד i לקדקוד j, כאשר 

Vk - מספר כלי רכב המקסימאלי מסוג k שניתן לנצל (מוגדר מראש): בבעיה הנוכחית 
.k=1,2,3

(L=1,… Vk) מספר סידורי של רכב באותו סוג - L ,סוג רכב - k
Qk - קיבולת של רכב מסוג k (מספר הנוסעים המקסימאלי שניתן להסיע בו-זמנית 

ברכב k, כולל הנהג).

VCk - עלות הנסועה עבור רכב מסוג k ( לק"מ).

.( ) k העלות הקבועה עבור רכב מסוג - FCk

משתני החלטה:

Xijkl - אינדיקטור שרכב kl משרת את הקישור מ-i ל-j. המשתנה מקבל ערכים {0, 1}. 

 .i זמן ההגעה האפשרי מהמכללה לקדקוד - Si

(זמן ההגעה הקצר ביותר לכל לקוח ניתן לחישוב לפי הפתרון האופטימאלי.)

Pkl - אינדיקטור שהרכב kl נמצא בשימוש. המשתנה מקבל ערכים {0, 1}. 

 
j=1,…,N 

 

 

 
  

                                                                   
                                                                                                                                       

         
 

 



(1) מופיעה פונקציית המטרה והיא מזעור סך כל העלויות הקבועות וסך כל  בשורה 

דומ בשורות  האופטימאלי.  רכב  כלי  תמהיל  עבור  ההיסעים  מערך  של  הנסיעה  עלויות 

יל (2)-(10) מוצגת מערכת האילוצים ואלו הם: (2) בדיקה האם הרכב בשימוש. (3) אם 

ל ם הרכב בשימוש הוא בהכרח יוצא למסלולו מהמכללה. (4) מספר הנוסעים ברכב אינו 

וא המסלול  הגדרת   (6) בלבד.  אחד  ברכב  ישובץ  נוסע  כל   (5) שלו.  הקיבולת  על  עולה 

פ
יט של כל רכב לפי הזרימה בקדקודים. אם הרכב נכנס לקדקוד, הוא חייב לצאת ממנו 

זימ (חוץ מהקדקוד האחרון במסלול). (7) זמן הנסיעה לכל נוסע לא יעלה על זמן הנסיעה 

יצ  .i לא יעלה על הסף שמוגדר מראש ללקוח i בתחבורה החלופית. זמן הכניסה לקדקוד

 ה
מ (8) זמן היציאה מהמכללה הוא זמן 0. (9) חישוב זמן הנסיעה ללקוח ייעשה לפי זרימה 

ר
ח בין הקדקודים בשרשרת המסלול. אם הקדקודים מחוברים חייבים לחשב את הזמנים 

יב גודל של מספרים  גדול, ערכו תלוי בסדרי  - קבוע   M ביישובים.  לפי סדר הביקורים 

ב ת במטריצת זמנים ו-tolerance בתוכנת מחשב. (10) הגדרת סוגי המשתנים. 
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מודל לתכנון "אזורי תגובה" בתחום השיטור,  בשטח עירונילדומ ל 

2 1 , מיכאל אדלמןת יקטרינה יז'מסקי תקציר" ןונכ במאמר זה מוצגים קווים מנחים לפתרון בעיות אסטרטגיות וטקטיות בתחום השיטור, רוזא  י
"אזורי ת דוגמת חלוקת שטחה הטריטוריאלי של תחנת משטרה למספר מצומצם של  תגובה" קבועים והכוונת הכוחות הייעודיים כמענה לביקוש הצפוי לשירותי משטרה. בוג מבחינה  "ה מרחבית  לחלוקה  'טבעיות'  אפשרויות  היתר,  בין  מספק,  גיאוגרפי  ניתוח  ב

ויזואלית, כאלו שלא מצריכות שימוש באמצעי מחשוב משוכללים לשם יישום. ניתוח ת

ביקוש לשירות משטרתי בשגרה וזמני הגעה לאירועי עבר, בחלוקה לפי סוגי אירועים, וח  ם

מיקומים וחתכי זמן מספק תמונה דינמית של 'חיי' אוכלוסיית התחנה, הנדרש לבדיקת  ה
תקפות החלוקה המרחבית ומשמש לתכנון וניהול משאבים משטרתיים. ניתוח רשתי יש

של זמני נסיעה בכבישים על פי תרחישים מגוונים תומך ביכולת היישום של המלצות וט המחקר.  ,ר ב
ש

לאופן החלוקה המרחבית יש יכולת השפעה על זמני ההגעה לאירועים. לתכנון דינאמי  ט
להגביר  ח יכולת  יש  המוצעת,  החדשה  המרחבית  בחלוקה  הייעודי  הכוח  הפעלת  של  אפקטיביות ולשפר את איכות השירות המשטרתי הניתן לציבור. להתמקדות מרחבית ריע ועתית של כוחות המשטרה במרכזי הכובד של אירועים שהתרחשו בעבר, יש יכולת ינו

לתרום את תרומתה למניעת פשיעה בעתיד. 

1. מבוא
רפואיים  שירותים  בהם  הניידים,  החירום  שירותי  בכל  קיימות  דומות  תכנון  בעיות 
הקוראים  כלל  את  לעניין  במטרה  גם  כן,  על  כבאות.  ושירותי  (אמבולנסים)  ניידים 
דרכי  תמצית  הבעיה;  תיאור   - יוצגו  במבוא  כבר  התחומים,  ממגוון  הפוטנציאליים, 
זה  מסוג  תכנון  בבעיות  יסוד  מושגי  היום;  עד  ישראל  במשטרת  עמה  ההתמודדות 

ומונחים רלוונטיים מעולם השיטור. 

ככלל, קיים קשר הדדי חזק בין החלטות תכנון מרחביות לבין תקינה וניהול משאבים 
במרחב ובזמן. בספרות המדעית נהוג לשייך בעיות תכנון אלו לתחומי מחקר שונים, 
על פי המיקוד המחקרי. כך, תכנון מרחבי משויך לתחום הגאוגרפיה, תקינה - לתחום 

ביצועים 3 לחקר  בפרט  הניהול,  לתחום   - ביקוש  וניהול  קיבולת  ניהול  הכלכלה, 
(דוגמאות לבעיות תכנון במשטרה מוצגות בחלוקה לתחומי המחקר בטבלה 1 להלן). 
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1  יועצת לחקר ביצועים, מדור מחקר ומדיניות, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון (אג"ת), משטרת ישראל.

 PhD, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
לגיאוגרפיה  החוג   ,MA .ישראל משטרת  אג"ת,  אסטרטגיה,  מחלקת  גיאוגרפי,  לניתוח  ביחידה  אנליסט  בעבר    2

וסביבת האדם, אוניברסיטת תל-אביב.

Capacity and demand management  3
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לסווג את ההחלטות לשתי קבוצות, בהתאם  נהוג  ובגופי הביטחון  בנוסף, במשטרה 
לייעוד המשימה: בניין הכוח, או הפעלת הכוח. לציין, כי לא תמיד החלוקה לקבוצות 
ופריסה  1 להלן. כדוגמא, מיקום  מתואמת באופן כה חד-ערכי כפי שמופיע בטבלה 
של כוחות במרחב במהלך משמרת או קביעת מסלולי נסיעה לכוחות סיור, הן בעיות 
על  לפיכך,  כוחות בשטח.  של  להפעלה אפקטיבית  מיועד  תכנון מרחביות שפתרונן 
מנת להגיע לפתרון מוצלח של הבעיות, מתבקש שילוב של ידע מתחומי הגאוגרפיה, 

חקר הביצועים והקרימינולוגיה. 

 טבלה 1:   דוגמאות לבעיות תכנון במשטרה

ייעוד החלטות בעיות תכנון תחומי תכנון

קביעת גבולות גזרה לאזורי סיור (אזורי 
4 תכנון מרחבי
תגובה)

בניין הכוח
הקצאה של כלי רכב וכוח אדם לתחנת 

תקינה
המשטרה

הקצאת צוותי סיור לאזורים

קביעת ההרכב האופטימאלי של הצוותים
הפעלת הכוח ניהול כוח אדם

מדיניות גיבוי בתגובה לאירועים

שיבוץ שוטרים למשמרות, לחופשות

בעבר, גבולות גזרה של אזורי סיור נקבעו על ידי שוטרים, על סמך ניסיונם והיכרותם 
ניידות  [דוגמת מספר  בזמינות המשאבים  ובהתחשב  עם הצרכים המבצעיים בשטח 
וסיירים]. גם כיום, מומחיותם של שוטרים היא קריטית לשם הגדרת מטרות ולהבנת 
אילוצים בתהליך התכנון, אף שאמצעים לפתרון בעיות תכנון השתכללו ושופרו עם 

השנים. 

בדומה לדוגמאות היישום שהוצגו במאמר "מודלים לאופטימיזציה מרחבית במשטרה" 
נתונים  עם  אנליטיים  כלים  שולבו  הנוכחי  במחקר  גם   ,(2018 ואחרים,  (יז'מסקי 
במשטרות  האחרונות  בשנים  מקובלת  זו  גישה  חוצת-תחומים].  [גישה  גיאוגרפיים 
חוסר  בעיות;  של  למורכבותן  החלטות  מקבלי  מצד  במודעות  העליה  בזכות  בעולם 
וכן  שביעות רצון משיטות ישנות; הכרה בצורך ובחשיבות השיטור המבוסס נתונים; 

שיפור האמצעים הטכנולוגיים שבשימושם של אנליסטים. 

כן, לפתרון  אינו כמותי, על  ניכר מהמידע הרלוונטי להחלטות התכנון המרחבי  חלק 
כמותי  הן  ניתוח,  וגם  הוליסטית  גם תפיסה  נדרשים  כזה  לבעיה מסוג  ומוצלח  ישים 
והן איכותני. שילוב כלים מתחומים שונים מאפשר את האמור, כפי שיוסבר בהמשך 

המאמר.

Police districting problem  4
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עוד ייאמר: בהעדר 'חומות' החוצות פיזית את שטח התחנה, כל חלוקה טריטוריאלית 

במציאות ומ למתרחש  באשר  חוסר-וודאות  אף  על  ועדיין,  מופשטת.  למעשה,  היא,  בפועל בהיבטים של מרחב, רציפות במרחב וזמן, ניתן להגדיר "אזורי תגובה" מרחביים  לד ל
ו"חתכי זמן" כדפוסים תקפים לצרכי תכנון. במחקר הנוכחי נעשה ניתוח מעמיק של ת ביקושים לשירות ברמת התחנה ראשון לציון [ראשל"צ] במטרה לבדוק את תקפותה ונכ של חלוקה גאוגרפית קבועה ו"טבעית"." ן  ירוזא

מונחים מעולם הניהולגת בו
רלוונטיות "ה קריאות  בהפניית  למשל,  לראות,  ניתן  במשטרה  ביקוש  לניהול  דוגמאות  למוקד עירוני, או למוקד מידע משטרתי; טיפול בתלונה באמצעות שיחת טלפון, ללא ב  ת

שליחת ניידת למקום האירוע. ח ו
התחתון  ם בחלק  מוצגות  במשטרה  משאבים(  או  )תשומות,  קיבולת  לניהול  דוגמאות  ה

של טבלה 1 לעיל ומתייחסות לניהול כוח אדם. ככלל, מודלים לניהול קיבולת ניזונים יש

מחיזוי הביקוש הצפוי. טרם סיום פיתוחו של מודל אופרטיבי לחיזוי פשיעה במשטרת וט 5,ר על   סטטיסטי-גיאוגרפי  בניתוח  להשתמש  ניתן   ,(2018 ואחרים,  (יז'מסקי  ישראל  ב
מנת לגלות דפוסים בשטח, שאינם מקריים. ניתן להבין ולהסביר את הקשר בין סוגי ש ט

אירועים מסוימים (למשל אירועי חניה או רעש) לזמן ולמקום, באמצעות הדינאמיקה ח  
של יע בריכוז  המחזורית,  במיוחד  החוקיות,  הבנת  אוכלוסיה.  בהתנהגות  הגלומה  אוכלוסיה במרחב ובסוגי עיסוקיה, מאפשרת פעילות מניעה ממוקדת והיא הכרחית נור י

לצרכי תכנון. התנהגות מחזורית, המתבטאת בסבירות רבה לעליה או לירידה בביקוש 
לשירות משטרתי בפרקי זמן קבועים, תכונה בהמשך המאמר "עונתיות". להלן דוגמאות 
לתופעות הנפוצות בשטחים עירוניים בישראל, שהן בעלות אופי עונתי, החוזרות על 
עצמן בתדירות שונה: שינויים בעומסי תנועה בכבישים ובתנועת הולכי-רגל ברחובות 
במשך היממה; קניות של רבים במרכזי קניות לקראת שבת; המוני אנשים הנמצאים 

בחופי הים בחודשי עונת הרחצה. 

מונחים מעולם השיטור
בתחנת  המשמרת  קצין  ידי  על  כיום  מתקבלות  לאירוע  ניידת  שליחת  על  החלטות 

7 ], לצד התאמת 6 , על פי שיקולים מבצעיים [דוגמת דחיפות התגובה הנדרשת המשטרה
השוטרים  מקצועיות  על  בהתבסס  ולמורכבותו,  לסוגו  לאירוע,  המגיב  הסיור  צוות 
וניסיונם. קירבה של צוות סיור מתאים ופנוי למקום האירוע משפיעה באופן ישיר על 
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מודל להפעלת כוח השיטור, לניווט הסיירים לאזורי הסיכון טרם ביצוע העבירה, ולשימוש להפעלה בטווח הקצר   5

(במהלך המשמרת) וברזולוציה טריטוריאלית גבוהה (אזור סטטיסטי, קבוצת מבנים, או מקטע רחוב)

שהוא נמצא בקשר עם משגר הנמצא במוקד המחוזי (משל"ט) ועם כל צוותי הסיור הזמינים בתחנה.  6

דרגות חירום נקבעות במוקד על פי סלים של סוגי אירועים. הסיווג (קיצון, דחוף ורגיל) משמש לתעדוף בטיפול   7

ולקביעת דרישת תקן לזמן תגובה. משך טיפול באירוע, גם הוא מושפע מסוג אירוע, אך אין לגביו דרישות תקן 

במשטרה.

Dummy Text



8 , השיגור להחלטות  אפליקציית-ֶעֶזר  נדרשת  אמת,  בזמן  לפיכך,  התגובה.  מהירות 

דומ אשר תומכת בבחירת המסלול הקצר ביותר בין מקום השיגור למקום האירוע, בהינתן 

ל ל צוותי  בפריסת  בהתחשב  ביותר  המתאים  הסיור  צוות  בחירת  או  בכבישים,  העומס 

כת הסיור הזמינים, הרכב כוח האדם במשמרת, סוג האירוע, חומרתו וכו'. במחקר הנוכחי 

 ןונ

יש התייחסות חלקית להחלטות בטווח הקצר באמצעות ניתוח תרחישי שיגור, במטרה 

"
א המירבי  העומס  בהינתן  המתוכנן,  התגובה  אזור  בתוך  התגובה  מהירות  את  לבדוק 

רוז בכבישים. 

 י
גת ולהגברת  לאיזון  להוגנות,  לשאוף  נהוג  טריטוריאלי  שטח  של  חלוקה  ביצוע  בעת 

בו כאשר  התושבים  בעיני  כהוגנת  נתפשת  תגובה  לאזורי  שטח  חלוקת  האפקטיביות. 

הם מקבלים שירות ברמה מקצועית גבוהה ואחידה, ללא תלות במיקום האירוע ובזמן  "ה

ב
ת העבודה  עומס  בחלוקת  מתבטאת  הוגנת  חלוקה  השוטרים,  בעיני  להבדיל,  האירוע. 

וח והסיכונים בין הצוותים המסיירים בשטח באופן מאוזן ומותאם להכשרתם ולזמינותם. 

 ם
ה מכיוון שהאינטרסים של הסיירים ושל מקבלי השירות בהקשר לחלוקה ה'מוצלחת', 

יש אף שהם שונים, כמתואר, הם אינם מנוגדים, ניתן לשאוף לחלוקה הוגנת בעיני כולם 

רוט יחד. 

ב , במספר  עליה   - הקצר  בטווח  מוצלחת:  לחלוקה  כמותיים  למדדים  דוגמאות  להלן 

ש
ט האירועים שניתן להגיב אליהם תוך זמן תקן (שיפור יכולת ה"כיסוי" של שטח); קיצור 

ח זמן התגובה של המשטרה לקריאות מוקד 100; עליה בזמן הפנוי לפעילות יזומה של  9

ריע המשטרה ושל הסיור בשטח; מזעור פערים בעומס העבודה בין צוותי הסיור השונים 

ינו לטווח  ובראיה  למשל).  דלק,  (עלויות  בעלויות למשטרה  חסכון  השוויון);  אי  (צמצום 
הארוך - ירידה בכמות האירועים והתיקים הפליליים.

רצונם  שביעות  שיפור  מוצלחת:  לחלוקה  איכותניים  לאינדיקטורים  דוגמאות  להלן 
המורכבות  והורדת  הגמישות  עליית  המשטרתי;  השירות  מקבלי  ושל  השוטרים  של 
משותפים  עבודה  בתהליכי  שיפור  השוטרים;  מעל  לחץ  הורדת  שיגור;  בהחלטות 
של  והבולטות  הנוכחות  הגברת  המקומיות;  הרשויות  לבין  המשטרה  בין  ובתקשורת 

שוטרים באזורים בעייתיים. 

לבין  ישראל  כיום במשטרת  הסיור" המוכרים  "אזורי  בין  - מהו הבדל  עולה השאלה 
"אזורי התגובה" המוצעים, פרי המחקר הנוכחי? כדלקמן: 

כמות אזורי הסיור בתחנה נקבעת בהתאם למספר ניידות הסיור שהוקצו לתחנה על פי 
. מספר הניידות חושב במדור ארגון ושיטות [או"ש] באג"ת על פי מודל 10 מפתח תקינה

הבוחן פערי עומס בסיור, מתעדכן בתדירות שנתית ומתבסס על נתוני השנה הקודמת. 
הקצאת הניידות שואפת לאיזון בין עומסים בתחנות ובמחוזות על פי מדד יחס בין סך 

אירועי התגובה לבין מספר הניידות בתחנה. 11

ואולם: אם בעבר הושתתה פעילות השיטור בעיקר על ניידות הסיור, בשנים האחרונות, 
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Tactical Automatic Vehicle Locator (TAC-AVL) (Mayer, 2009)  8

זמן תגובה מוגדר כזמן שעבר משיגור של ניידת עד הגעתה לאירוע. 9 

"קו אדום" הנו מספר ניידות סיור המינימלי שנקבע לתחנת המשטרה לצורך תגובה לאירועים.  10

11  אירועים שלא נסגרים לאחר טיפול במוקד כי נדרש בהם טיפול בשטח על ידי צוות סיור. 
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לניידות אלו נוספו ניידות שיטור עירוני, אופנועים, שיטור רגלי ועוד. השינוי המתואר 
ליותר  הבעיה  את  הפך  ישראל  במשטרת  לאירועים  והמגיב  המסייר  הכוח  בתמהיל 
מורכבת ממה שהיתה ממילא, לדורשת חשיבה מחודשת לגבי החלוקה המרחבית של 

שטחן של תחנות ולגבי הקצאת צוותי סיור ייעודיים על פי צרכי השטח המשתנים. 

אזורי  לקביעת חלוקת  במודל  להתייחס  יש  לאזרח  לטייב את השירות  כדי  כי  נראה, 
הייחודיות  עונתיות,   - לשירות,  כגון  הנוגעים  השונים  לממדים  בתחנה  התגובה 
הוודאות  חוסר  משטרה,  לשירותי  ביקוש  סוגי  תחנות,  של  והדמוגרפית  הגיאוגרפית 
המובנית בתהליך מתן השירות וכדומה. הנחת היסוד היא שיש להתאים את פעילות 
השיטור ל"שעון החיים" של התחנה, כל תחנה וייחודה, לאוכלוסיית התחנה ולממדים 
רלוונטיים נוספים, שבכוח התחשבות בהם כדי לסייע לניצול משאבים מיטבי ולמתן 
מענה לאזרח באופן יעיל ואפקטיבי, תוך התחשבות בשאר הכוחות הפועלים באזור 
מאפשר  זה  במאמר  המוצע  המודל  כי  לציין,  יש  ועוד.  רגלי  סיור  עירוני,  שיטור  כגון 
יוצגו בפירוט  ניידות. כל אלה  ולא קובע חלוקה  קבועה של  גמישות בהפעלת הכוח 
בפרק 4 בהמשכו של מאמר זה, כאשר לעת עתה ייאמר כי במודל החדש, שהוא פרי 
אחד,  תגובה  לאזור  מוקצה  אחד  סיור  צוות  לפחות  זה,  במאמר  המתוארת  העבודה 
מספר אזורי התגובה המוצע לא  אולם לאו דווקא בדמות ניידת סיור. במודל החדש, 
שווה לתקינת הניידות בתחנה אלא נקבע תוך איפיון גאוגרפי ודמוגרפי של התחנה 

ומאפשר גמישות בהפעלת הכוח. 

יוצא  פועל  החדש,  המודל  עפ"י  יוחלט,  מסוימת  משטרה  שבתחנת  ייתכן   - כדוגמא 
נתונה, באזור  'חיי' התחנה, על שני אזורי תגובה, כאשר במהלך משמרת  ניתוח  של 
תגובה אחד יסיירו, בו-זמנית, שתי ניידות סיור וצוות שיטור רגלי, באזור התגובה השני 
תסיירנה שלוש ניידות סיור בלבד, וניידת סיור נוספת לא תוקצה לאף אזור תגובה אלא 
תשמש לגיבוי ותנוצל במצב בו כל הניידות באזור התגובה של קריאה חדשה עסוקות 
וכן לפעילות יזומה (Mayer, 2009). במודל החדש - כל תחנה והתמהיל האופטימאלי 
המתאים לה. להמחשת ההבדל - באותה תחנה, עד היום, שטח התחנה חולק לששה 
אזורי סיור קטנים שגבולותיהם נקבעו בדיעבד, לפי מספר הניידות שהתקבלו על בסיס 

מודל התקינה הקיים והגבולות בין האזורים נקבעו בצורה אינטואיטיבית.

שוטרי  עם  שבוצעו  ראיונות  פי  על  והן  סטטיסטיים  נתונים  פי  על  הן  הקיים,  במצב 
התחנה [ראשל"צ], הקשר בין הכוח המגיב לאירוע בפועל לבין הכוח המוקצה לאזור 
סיור  אזור  כאשר  כי  נראה,  מאוד.  חלש  הוא  התרחש,  האירוע  בו  הספציפי  הסיור 
ניידת אחת לא מספיקה להגיב לכל האירועים באזור הסיור שלה  מסוים "מתחמם", 
ולכן נשלחת לאירוע ניידת פנויה מאזור סיור אחר. באופן עקבי, כמעט מתחילתה של 
משמרת, סדר הקצאת הניידות לאזורי הסיור המוגדרים של התחנה לא נשמר. בנוסף, 
ניתוח זמני ההגעה לאירועי מוקד הצביע על שונות משמעותית בזמני התגובה לאירועים 
בין יעדים שונים בשטח התחנה, כמו גם על שונות לפי שעות היממה. לטעמנו, נדרש 
שינוי תפיסתי בקרב מקבלי ההחלטות במשטרת ישראל ביחס לנושא וקיימת הצדקה 

להשקעה בפיתוח שיטות חדשות. 

תגובה  אזורי  לקביעת  שיטות  לגבי  בינלאומית  ספרות  סקירת  מוצגת  הבא  בפרק 
בתחום  רלוונטיים  פיתוחים  מוצגים  שלאחריו  בפרק  עירוני.  בשטח  משטרתיים 
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התכנון במשטרת-ישראל ובהמשך, מתוארת השיטה שפותחה בשנת 2017 במחלקת 
אסטרטגיה באג"ת על בסיס ניתוח מקרה הבוחן של תחנת ראשל"צ. בסיכום המאמר 
נכללות המלצות ליישום מוצלח של השיטה בתחנות משטרה עירוניות נוספות, ככל 

שיוחלט.

2. סקירת ספרות
במשטרת ישראל, כמו במשטרות אחרות בעולם, תהליך התכנון של אזורי סיור אמור 
והמחשוב  התכנון  בתחומי  וטכנולוגית  מדעית  התקדמות  מהותיים.  שינויים  לעבור 
מאפשרות פתרון בעיות פרקטיות מורכבות, המאופיינות בריבוי מידע הנדרש לניתוח, 
ברזולוציה גבוהה בממדי מרחב וזמן ובחוסר וודאות בתהליך השירות הנחקר. בעולם 
נערכו מחקרים, במסגרתם פותחו מודלים אנליטיים לתכנון אזורי סיור, לפריסת ניידות 

או לבחירת מסלולי נסיעה לכוחות סיור משטרתיים, שחלקם מוצגים בטבלה 2 להלן.

 טבלה 2:   דוגמאות למחקרים בתחום תכנון אזורי סיור

מתודולוגיה מחקר מיקום מקרה הבוחן

מודל לתכנון מתמטי (Mitchell, 1972) Anaheim, California

12  St. Louis County,
תורת התורים (Kwak and Leavitt, 1984) Missouri

 New Britain,
תורת התורים (Sachs, 2000) Connecticut

USA
תורת התורים והיוריסטיקה 

13 (D'Amico et al., 2002) Buffalo, New York
לחלוקת גרף

14 (Curtin et al., 2005)GIS מודל לתכנון מתמטי ו- Dallas, Texas
(Curtin et al., 2010)

15GIS סימולציה בסביבת  (Zhang and Brown, 2013) Charlottesville, VA
היוריסטיקה לפתרון מודל 

אופטימיזציה   Camacho-Collados et)
16 Madrid Spain
רב-משתני לא ליניארי  (al., 2015

GIS-ו

היוריסטיקה לפתרון בעיית 
כיסוי אופטימלי 17 (Leigh et al., 2016) Leicestershire UK

GIS וניתוח גאוגרפי בסביבת

12  Queuing model
13  Queuing model and simulated annealing approach
14  Maximal covering model and Geographic information system (GIS)

15  Agent-based simulation and GIS: Java Repast http://repast.sourceforge.net/
16  Random greedy and local search algorithms for multi-criteria non-linear optimization problem
17  Tabu search heuristic and quadratic kernel density estimation for hotspots
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כעולה מטבלה 2 לעיל, בשנת 1972, לראשונה נוסח מודל תכנון מתמטי לפתרון בעיית 

תכנון אזורי סיור משטרתיים. מכיוון שקיים מספר גדול מאוד של פתרונות אפשריים ומ ד

18 לחלוקה של ישובים גדולים לאזורי סיור, רמת הסיבוכיות הגדולה במודל המתמטי  ל ל
אז. ת זמינים  שהיו  המחשוביים  באמצעים  אופטימאלי  פתרון  מציאת  אפשרה  לא  לפיכך, נמצא פתרון היוריסטי לבעיה, מבוסס אלגוריתם מתמטי אחר, שאינו בהכרח ונכ האופטימאלי, אך עדיף באופן משמעותי על הפתרון הידני (Curtin et al., 2005). עד " ן מורכבות, וזא מרחביות  תכנון  בעיות  לפתרון  ביוריסטיקות  משתמשים  אנליסטים  היום  של  יר יומיומית  הרצה  נדרשת  כאשר  במיוחד  הפתרון,  חיפוש  זמן  את  לקצר  במטרה  בעיית תכנון (Leigh et al., 2016), (Camacho-Collados et al., 2015). וגת ב

כפי שניתן לראות בטבלה 2 לעיל, שימוש ב-GIS הפך לנפוץ מאוד בשנים האחרונות "ה פתרונות ב  של  יישומיות  לשפר  זה  בכלי  השימוש  בכוח  השיטור.  בתחום  במחקרים  ת
ניתוח וח בשלב  הנתונים,  בסיס  בניית  בשלב  נדרש  והוא  מתמטיים,  מודלים  מבוססי 

הנתונים ובסיכומם של דברים, בעת הצגת הממצאים על גבי מפה ולטיוב ההצגה בפני  ם ה
מקבלי ההחלטות (יז'מסקי ואחרים, 2018).ש י

עולם השיטור מאופיין בחוסר וודאות לגבי סוגי אירועים, תדירותם, מיקומיהם, זמני וט הנסיעה של ניידות וזמני הטיפול באירועים. על כן, הנהוג הוא לבחור מספר חלופות  ,ר ב
(Kwak and Leavitt, 1984), ש התורים  מודל  סמך  על  אותן  ולבחון  מרחבית  לחלוקה  ט

(Sachs, 2000) ו/או באמצעות סימולציה ממוחשבת ,(Zhang and Brown, 2013) ו/או ח  
באמצעות בדיקת תרחישים בסביבת GIS (Curtin et al., 2010). יע "מדדים כמותיים לחלוקה ינור ניתן לבחור מספר  מזוויות שונות  לשם בחינת הפתרונות 

"נקודת האיזון" המקובלת על  ולמצוא את  זה,  מוצלחת", כמתוארים במבוא למאמר 
כולם, זו שמשקפת חלוקה הוגנת בעיני כולם. לאחר מכן נדרש פיילוט יישום על מנת 
לוודא במבחן המציאות, בעזרת בדיקות כמותיות ואיכותניות, שהחלוקה המוצעת אכן 

מוצלחת ומטייבת משמעותית את תמונת המציאות שהיתה טרם היישום.

רצף  תגובה:  מאזור  כלל  בדרך  הנדרשות  )טופולוגיות(  גיאומטריות  תכונות  להלן 
22 21 20 19 .(D'Amico et al., 2002) וקמירות  קומפקטיות   , גודל  , ותחבורתי טריטוריאלי 

מקומיות  ברשויות  הקיימת  לחלוקה  התאמה  כגון  נוספות,  תכונות  נדרשות  לעתים 
התאמה 23  ; בדיווח ואחידות  בנתונים  שיתוף  הצורך,  בעת  פעולה  שיתוף  והמשפרת 

24 Camacho-Collados) לחלוקה דמוגרפית והתחשבות במיקומם של בסיסים צבאיים
 .(et al., 2015
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NP-hard complete  18

19  התחשבות במבנה של רשת כבישים, פסי רכבת, גשרים, נתיבי נהרות, מיקום שדות, ערים ויערות וכו'

20  במונחי שטח, מספר תושבים או מספר לקוחות פוטנציאליים

21  במונחי אורך היקף של גבולות גזרה או זמני נסיעה בין קצוות

22  עדיפות לצורת עיגול או מלבן על צורת כוכב 

דוגמא היסטורית: גרי אלברידג' כהן כמושל מסצ'וסטס, בשנת 1812 הוא הפסיד את תפקידו לאחר ביקורת ציבורית   

המחוזות,  אחד  של  הסלמנדרה  צורת  בגלל  למפלגתו.  שהיטיבה  מלאכותית  בצורה  הבחירה  מחוזות  קביעת  על 

המניפולציה שייחסו לו נקראת "גרימנדרינג".  

(Sarac et al., 1999) בארה"ב census block 23  אזור סטטיסטי בישראל, או

24  מאפייני האוכלוסייה משפיעים על הליך תגובה לאירועים ולזמן הטיפול באירוע (יז'מסקי ושר, 2012).
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מ 3. פיתוחים נבחרים בתחום התכנון במשטרת-ישראל

בשנת 2009 היה ניסיון, בסיוע חברת הייעוץ "חושבה", לשכלל את מודל תקינת ניידות  לדו

ל
ת הסיור שהיה קיים אז במשטרת ישראל ולבסס את התקינה על עקרונות תורת התורים, 

ונכ כגון - התחשבות בחוסר הוודאות בביקוש לשירות ובזמינות הניידת. תוצאת המודל 

" ן היא מספר הניידות (מספר השרתים) הנדרשות לשם אספקת רמת השירות הרצויה 

וזא בכל תחנה ובכל משמרת, כאשר אחוז האיחורים לא יעלה על סף שנקבע בארגון. זאת, 

בהתבסס על רמת תעסוקה סבירה של ניידות באירועי תגובה (לא כולל פעילות יזומה,  יר

וגת ליווי עצורים, הקמת מחסומים, עיסוקים מנהליים וכו') ובהינתן מקדמי היעדרות של 

ב
ה הסיירים. בניתוח סטטיסטי מקדים של המחקר המוזכר נמצא, כי ברמה הארצית, כמות 

ב " האירועים משתנה על פי משמרת ועל פי היום בשבוע. בבדיקה של 21 חתכי זמן נמצא 

ת
ח כדלקמן: כמות האירועים גבוהה בסוף שבוע - במשמרת לילה; משמרת הצהריים היא 

ו
העמוסה ביותר בימים ראשון עד חמישי; במשמרת בוקר של יום שבת יש הכי פחות  ם

ה אירועים. עוד נמצא בניתוח המקדים, כי זמני נסיעה וזמני טיפול באירועים משתנים על 

יש
ט פי משמרת ובין המגזרים - עירוני, כפרי, ערבי. במחקר הנוכחי, נשוא מסמך זה, ניתוח 

סטטיסטי סיפק תמונה דינאמית של 'חיי' שטח תחנת ראשל"צ. כן יצוין, כי בימים אלה  ,רו

ב ממש, במדור או"ש באג"ת, עמלים על מודל מפתח תקינה המבוסס על עקרונות מודל 

ש
ט התורים. 

 ח
יע ולפיתוחים נוספים - בשנת 2013 פותח ביחידה לניתוח גיאוגרפי במחלקת אסטרטגיה 

נור מודל גיאוגרפי רשתי להקצאת ניידות סיור של משמר הגבול במרחב הכפרי  באג"ת 

י ועל פי זמני הנסיעה ממרכזי הכובד,  בישראל. מספר הניידות נקבע על פי מרחקים 
בהם מתרחשת רוב הפעילות המבצעית. ייאמר כבר, כפי שיורחב בהמשך המאמר, כי 
המחקר הנוכחי מאמץ קו חשיבה זה לצרכי קביעת גבולות הגיזרה של אזור התגובה וכן 

לשם הכוונה מיטבית של כוחות השיטור בתוך שטח אזור התגובה. 

בשנת 2014, בשיתוף פעולה של מחלקת אסטרטגיה ומחלקת תכנון באג"ת וביוזמת 
תחנת  של  הטריטוריאלי  השטח  של  לחלוקה  ניסיון  נעשה  תל-אביב,  מחוז  פיקוד 

המשטרה לרובעים, במטרה לשייך אזורים סטטיסטיים לרובעים, תחת הצורך ברצף 25
טריטוריאלי. זאת, במטרה להשיג חלוקה מאוזנת של השטח, בכפוף לדרגות ה'סיכון' 
של האירועים המאפיינים את האזורים השונים. דרגת הסיכון של כל אזור סטטיסטי 
חושבה על פי שקלול המשתנים המנורמלים הבאים: מספר אירועי מוקד, מספר תיקים 
לחלוקה  השאיפה  של  המשמעות  האוכלוסיה.  וצפיפות  התושבים  מספר  פליליים, 
"מאוזנת" בין הרובעים היא חלוקת שטח התחנה לאזורים באופן כזה, שיידרש להם 
קשב משטרתי דומה, לצד הבטחת חלוקת עבודה הוגנת בין צוותי הסיור [לאו דווקא 

ניידות סיור]. 

גיזרה  ואיכותני ומשמש לקביעת גבולות  ניתוח כמותני  במחקר הנוכחי, המודל כולל 
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בתוכה  הומוגנית  תושבים),  אלפי  (כמה  רחובות  מספר  הכוללת  גיאוגרפית-דמוגרפית  יחידה  סטטיסטי:  אזור   25

ומובחנת מסביבתה. הגדרה של אזורים סטטיסטיים בישובים העירוניים נעשית בלמ"ס, והיא משמשת לקיומה של 

שפה משותפת לכל רשויות הממשלה.
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קבועים של מספר מצומצם של אזורי תגובה, אשר ישמשו לתקופה של מספר שנים, 
העירוני  הפרופיל  יישמר  בה  בתקופה  לקחים  והפקת  ניתוח  יישום,  לאפשר  במטרה 
והדמוגרפי של היישוב. בנוסף, המודל נבנה לפי חתכי זמן קצרים יותר מאשר שלוש 
משמרות הסיור הנהוגות כיום. למעשה, המודל מספק כלים להקצאה יחסית ולמיקוד 
הקיים  הכוח  עשיית  אפקטיביות  את  להעלות  במטרה  המתאימים,  הסיור  צוותי  של 

בתחנה ולשפר את רמת השירות המשטרתי לציבור. 

4. ניתוח
כפי שנאמר בפתיח למאמר זה, תחנת ראשל"צ נבחרה כפיילוט לניתוח מקרה ולפיתוח 
לאירועי  תגובה  כוחות  הקצאת  טיוב  לשם  עירוני,  בשטח  תגובה  אזורי  לתכנון  מודל 
מוקד, שיטור וסיור. חשיבות העלאת המודל על הכתב, מעבר להמחשתו את היתרונות 
הוא  מתימטיים,  מודלים  עם  גיאוגרפיה  נתוני  של  בשילובם  הגלומים  המשמעותיים 
בהצגת המתודולוגיה העומדת בבסיסו, כך שניתן יהיה בעתיד ליישם אותה גם בתחנות 
עירוניות נוספות בארץ, ככל שיוחלט. להלן פירוט שלביה העיקריים של המתודולוגיה:

שלב 1: מיפוי הסיבות הנוכחיות לבעיית האיחורים 

וראיונות  סיור  בניידת  שטח  סיור  ספרות,  סקירת  כלל  שבנדון  בנושא  מקדים  מחקר 
מקורות  לזהות  מנת  על  עצמה,  ובתחנה  [מרכז]  המחוז  במטה  החלטות  מקבלי  עם 
הנושאים  בכל  טיפול   - ההנחה  להלן).   3 (טבלה  האיחורים  לבעיית  פוטנציאליים 
מהנוכחית  יותר  טובה  שירות  רמת  יבטיח  להלן   3 בטבלה  כבעייתיים  המוגדרים 
לאזרח. במחקר הנוכחי, מתוך כלל הבעיות, הוחלט להתמקד בתכנון מרחבי ובניהול 
זמן בתחנת ראשל"צ. לאחר מכן נקבעו שלבי המחקר, המוצגים בהמשך פרק זה, וכן 
הוגדרו נושאים אפשריים למחקרי-המשך לשם פיתוח כלים תומכי החלטות בהפעלת 

הכוח (דוגמאות בטבלה 1 לעיל). 

טבלה 3:   סיבות אפשריות לאיחורים בהגעה לקריאות מוקד

דוגמאות נושא

חלוקה טריטוריאלית לקויה לאזורי סיור (גבולות גיזרה);
תכנון מרחבי

כמות גדולה מדי של אזורי סיור

היקף הכוחות העומדים לרשות התחנה לא עונה 
תקינה ומצבה של כוח אדם

לדרישות ביקוש

פריסת הכוחות, מדיניות הגיבוי, גודל והרכב הכוחות 
ניהול הכוחות בשטח

המגיבים לאירועים בכל אזור סיור אינם אופטימליים

ניהול הזמנים בתחנה לא מותאם לדינאמיקה בשטח ניהול זמן
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שלב 2: בניית בסיס הנתונים

פי  על  בה מחוז מרכז פעל  היא תקופה   ,1.06.2015-31.05.2017 הנחקרת:  התקופה 
גבולות גיזרה תחנתיים עדכניים לקיץ 2017. תקופה זו, של שנתיים, היא ארוכה דיה 
על מנת לאפשר ניתוח נתונים בחיתוכי זמן ומיקומים שונים, למידת התנהגות 'עונתית' 

, לשם בדיקת תרחישי 26 בביקוש לשירותי משטרה שיגרתיים וכללה גם אירועים חריגים
שיאים בביקוש. לציין, כי כל הארכה של התקופה הנחקרת ע"י הוספת נתונים מהעבר 
בתמהיל  עתיים  לשינויים  גבוהה  סבירות  עקב  למחקר  תורמת  היתה  לא  הרחוק 

האירועים ובפריסתם, שינויים עירוניים מרחביים, או דמוגרפיים. 

ולא רק  100 לתחנת ראשל"צ בתקופה הנחקרת  בסיס הנתונים כלל את כל קריאות 
לשירותי  הביקוש  כלל  את  לנתח  במטרה  זאת,  סיור.  ניידת  נשלחה  בגינן  קריאות 
משטרה במרחב התחנה. עבור כל האירועים בגינם כן נשלח צוות סיור בוצע חישוב של 
האיחורים בזמני ההגעה בצורה דיפרנציאלית, לפי חומרת האירוע ומיקומו (טבלה 4 
להלן מפרטת את דרישת התקן המקסימאלי לזמני הגעת ניידת, כקבועה בנהלי הסיור 

בתקופה הנחקרת). 

טבלה 4:   דרישת-תקן לזמן תגובה מקסימאלי

רגיל דחוף קיצון דרגת חומרה

30 דקותה 15 דקות 10 דקות שטח עירוני ימ יא
קו 45 דקותע םור 30 דקות 20 דקות שטח כפרי

בשל העדר כתובות מדויקות בכמעט שליש מאירועי המוקד שנקלטו בתקופה הנחקרת 
במערכות המשטרתיות בכלל, כולל בתחנת ראשל"צ, עוד לפני תהליך המיפוי נדרש 
טיוב הכתובות בבסיס הנתונים. הטיוב בוצע בעזרת אלגוריתם לכריית טקסט, לשם 
חיפוש כתובות במלל חופשי והצמדת הכתובות למפת אירועי התחנה. ניתוח המלל 
בקובץ האירועים כלל כדלקמן: איתור של מספר בית במלל חופשי [כאשר קיים רישום 
של שם הרחוב בשדה נפרד בבסיס הנתונים] וכן איתור מתחמים מוכרים במלל חופשי 
(כגון קניונים, פארקים, חוף הים, מכללה וכו', כמוצגים בתרשים 1 בהמשך המאמר). 
לשם בקרת איכות של השיטה, בוצעה דגימה מקרית פשוטה בקובץ הנתונים המעובד, 
300 אירועי מוקד אקראיים, וב-95% מהם נמצא זיהוי מדויק של מספר הבית -  של 
רמת דיוק מספקת לדרישות הפרויקט (אילן, 2016). כל האירועים ביישובים הכפריים 
כתובת  ללא  האירועים  וכל  היישובים,  למרכזי  הוצמדו  ראשל"צ  תחנת  שבתחומי 
הוצמדו  מטר),  מ-1,000  (פחות  ראשל"צ  בעיר  קטנים  ברחובות  שהתרחשו  מדויקת 
למרכזי הרחובות. כתוצאה מטיוב הכתובות, 86% מכלל האירועים שהתרחשו בעיר 
ראשל"צ בתקופה הנחקרת קיבלו כתובות והוכנסו לניתוח. ייאמר, כי תהליך העבודה 
לטיוב הכתובות ראוי כי ישמש בעתיד בכל עבודה משטרתית העושה שימוש בכתובות 

26  למשל אירועים ביטחוניים בתחומי התחנה באוקטובר 2015

Dummy Text



אירועי מוקד ויוביל למסקנות, תובנות ואמירות מדויקות יותר בסופה. 

תנועה ומ צירי  של  רשתי  לניתוח  הכנות  בוצעו  כמתואר  הנתונים  בסיס  לטיוב  במקביל  27לד , עיבוד הנתונים והמרתם לכדי   ראשיים בעיר ראשל"צ, אשר כללו שליפת הנתונים ל

28 תוך ת נסיעה)  (זמני  לאירועים  הגעה  תרחישי  לבחון  המאפשרת  גיאוגרפית  שכבה  התחשבות בעומסי תנועה. ןונכ  "
שלב 3: חלוקה לאזורי תגובה על סמך ניתוח איכותניירוזא  

בתרשים 1 להלן מוצגים: גבולות הגיזרה של תחנת משטרת ראשל"צ (קווים כחולים) גת בו

לגבולות  מחוץ  אפורים).  קווים  (רשת  התחנה  בשטח  ראשיים  תחבורתיים  וצירים  משטרה  "ה שירותי  מקבל  הוא  שאף  כפרי  אזור  ישנו  ראשל"צ  העיר  של  המוניציפליים  ב
מהתחנה (השטח הוורוד בחלק הימני העליון של התרשים), המופרד מהשטח העירוני ת וח

באופן ם אותו  ומחלק  התחנה  שטח  את  חוצה   4 כביש   .44 כביש  ידי  על  התחנה  של   
טבעי לאזור מרכז (השטח הסגול במרכז התרשים) ולאזור מערב (השטח הירוק בחלק ה השמאלי של התרשים). תחנת המשטרה (המסומנת על ידי חצי עיגול כחול) ממוקמת יש של רוט השירות'  'מרחב  לכל  ביחס  מרכזי  אכן  הגאוגרפי  ומיקומה  מרכז  תגובה  באזור  התחנה.ב , ש

מראיונות עם מקבלי החלטות במטה המחוז ובתחנה עצמה נראה, כי החלוקה המוזכרת ט  ח
לעיל בין מערב למרכז מושרשת בתודעת התושבים והמבקרים בעיר ראשל"צ. לפיכך, ע ניתן לומר, כי החלוקה המוצגת בתרשים 1 תואמת את התפיסה הקוגנטיבית של שוטרי ורי ינ

התחנה, עובדי הרשויות והתושבים. גם מבחינה גיאומטרית, זו חלוקה כמעט סימטרית 
בעלי  דומה,  בגודל  וקמורים,  קומפקטיים  לאזורים  המשטרה,  תחנת  למיקום  יחסית 

רצף, הן טריטוריאלי והן תחבורתי. 

מכיוון שקצין המשמרת נדרש לנתב כוחות בזמן אמת תוך התחשבות בפרמטרים רבים 
(כמו מורכבות האירוע, הרכב הצוותים ועוד), דווקא מספר מצומצם של אזורי תגובה 

אמור לפשט את מורכבות הבעיה ולהביא לפתרון ישים ויעיל בשטח. 
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Google API 27  באמצעות ממשק

ARCGIS של תוכנת Network Analyst 28  המתאימה להרחבה ייחודית
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 תרשים 1:   חלוקה לאזורי תגובה בתחנת ראשל"צ

לאזורי  התחנה  שטח  של  ה"טבעית"  לחלוקה  אפשרויות  מספר  ייתכן  כללי  באופן 
תבחר  ביותר  הטובה  ורק  להלן  המוצגים  ו-5   4 בשלבים  תיבחן  חלופה  כל  התגובה. 

ליישום.

שלב 4: ניתוח סטטיסטי של ביקושים ואיחורים

ככלל, קיימים 252 חתכי זמן אפשריים ברזולוציה של חודש - יום בשבוע - משמרת. 
כתוצאה מניתוח שונות של סך הביקושים וזמני הנסיעה לאירועים התקבלו 8 דפוסים 
כמות ו/או פריסה ו/או תמהיל  עתיים הייחודיים לתחנת המשטרה הנחקרת מבחינת 

האירועים [תרשים 2 להלן]. 

לציין, כי החלוקה לחודשי "קיץ" ו-"חורף" לא נעשתה על סמך חלוקה קלנדרית לעונות 
השנה, או על פי נתוני השירות המטאורולוגי (מידות חום, או כמויות הגשמים), אלא 
כי  נמצא,  ראשל"צ.  בתחנת  ליום  האירועים  ממוצע  של  סטטיסטי  בניתוח  התקבלה 
בתחנה הספציפית קיימת ירידה עונתית בביקוש בחודשים דצמבר-ינואר-פברואר. על 

29 . כן, תקופה זו נקראה "חורף", בעוד יתר חודשי השנה בתחנת ראשל"צ נקראו "קיץ"

יום  על סמך ניתוח שונות של סך האירועים בתחנת ראשל"צ ברזולוציה של עונה - 
בשבוע - משמרת התברר כלהלן:

o דפוס "סופ"ש" כולל את משמרות ג' בימי חמישי ושישי בלבד. 

הן  ביום שבת  א'  ומשמרת  ביום שישי  א'  ושבת, משמרת  בימי שישי  ב'  o משמרת 

יותר  ובחורף -  יותר אירועי אלימות, רעש, הצתות  יש  29  יש הבדלים בין העונות גם לפי תמהיל האירועים: בקיץ 

נפוצות תקלות בתשתיות והתפרצויות.
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שלושה דפוסי-זמן שונים הדורשים התייחסות נפרדת בתכנון הפעילות. 

הממוצעת  האירועים  לכמות  דומה  שבת  במוצאי  הממוצעת  האירועים  o כמות 
במשמרת ג' בימי חול. 

הביקוש  שיא  בניתוח,  שהתקבלו  הזמן  חתכי   8 בין  להלן,   2 בתרשים  שמוצג  כפי 
ג' בימי  לשירותי משטרה נמדד במשמרת א' ביום שישי, ושפל הביקוש - במשמרת 
חול בחורף, כאשר היחס בין שיא הביקוש לבין שפל הביקוש במונחי כמות האירועים 
הממוצעת למשמרת, הינו פי 3. בנוסף - השפעת העונה על עומס האירועים מורגשת 
במיוחד במשמרת ג'. היחס בין "קיץ" ל-"חורף" בכמות האירועים הממוצעת למשמרת 
ג' בימי חמישי ושישי - פי 1.4, ובימי השבוע האחרים - פי 1.6. הממצאים המתוארים 
מצדיקים ניהול זמנים בתחנה, לפחות על פי רזולוציה של עונה-יום בשבוע-משמרת.  

 תרשים 2:   ממוצע אירועים למשמרת על פי חתך זמן

על פי תרשים 2 לעיל, לכאורה, אין כמעט הבדל בכמות האירועים בין הדפוס המאותר 
ו-ב'-ימים א'- ג'-חמישי ושישי- קיץ לבין הדפוס המאותר במשמרות א'  במשמרת 
בין  ניתוח שונות בזמני ההגעה לאירועים מצביע על פערים משמעותיים  ואולם,  ה'. 

, אותם ניתן להסביר חלקית על ידי שונות בפריסת האירועים במרחב, 30 שני הדפוסים
בהבדלים בעומסי התנועה בשעות היום והלילה ובתמהיל האירועים. בטבלה 5 להלן 
ניתן לראות פערים משמעותיים בתמהיל האירועים בין 8 חתכי הזמן. להצגה בטבלה 
מסך  כמחצית  מהווים  הם  שיחד,  מכיוון   - וחניה  רעש   - אירועים  סלי  שני  נבחרו   5

האירועים בתחנת ראשל"צ.

30  אחוז ההגעה לאירועי קיצון תוך 10 דקות הינו 61% לעומת 38%, בהתאמה.
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 טבלה 5:   פערים עתיים בתמהיל האירועים3132

אחוז האירועים בסל הנבחר מסך האירועים
32 31

חתך זמן
אירועי חניה אירועי רעש

52% 4% משמרת א'-שישי

36% 11% משמרת א'-שבת

44% 3% משמרת א' ו-ב' - ימים א'-ה'

46% 9% משמרת ב'- שישי ושבת

30% 20% משמרת ג'- ימים א'-ד' ושבת - חורף

21% 33% משמרת ג'- ימים א'-ד' ושבת - קיץ

21% 35% משמרת ג'- חמישי ושישי - חורף

16% 46% משמרת ג'- חמישי ושישי - קיץ

שהוצגה  ה"טבעית"  הגיאוגרפית  החלוקה  תקפות  לבדיקת  משמש  להלן   3 תרשים 
1 במאמר זה, לעיל. יחס כמות האירועים בין האזורים העירוניים  לראשונה בתרשים 
של התחנה עומד על 3:2 [40% מסך האירועים באזור מערב ביחס ל-60% באזור מרכז] 
כי  לומר,  ניתן  לפיכך,  להלן).   3 בתרשים  האופקי  (הציר  הזמן  בחתך  תלוי  אינו  והוא 
חלוקה מרחבית קבועה לאזורים מרכז ומערב בתחנת ראשל"צ היא יציבה ומוצדקת גם 
מבחינה סטטיסטית [ולא רק קוגניטיבית-מרחבית]. הנתח היחסי של כמות האירועים 
זה  לאזור  המשאבים  והקצאת   ,(5% (עד  זניח  הוא  התחנה  שבאחריות  הכפרי  באזור 

אמורה להיות יחסית קטנה, בהתאם. 

3 התקבלה גם בבחינת התפלגות אירועי חניה על פי  חלוקה קבועה ודומה לתרשים 
אזורי סיור. חתך הזמן של משמרת א'-יום שישי יצא מן הכלל, שכן כ-66% מאירועי 
החניה התרחשו במהלך חתך זמן זה באזור מרכז ו-34%, באזור מערב. בשאר דפוסי 
הזמן הסטיה מהכלל 60%-40% ביחס האירועים בין אזור מערב לאזור מרכז היא יותר 
כלל,  בדרך  מתרחשים,  אלה  כי  עולה,  התחנה  במרחב  רעש  אירועי  ומניתוח  נמוכה. 
אזורי  לפי  אלה  אירועים  כמות  של  החלוקה  זאת,  עם  לעיל).   5 (טבלה  ג'  במשמרת 

תגובה היא פחות יציבה מאירועי החניה והמיקום שלהם, פחות צפוי.

31  סל אירועי רעש כלל גרימת רעש מבית, גרימת רעש ממקום ציבורי, גרימת רעש מעסק וגרימת רעש מבית תפילה.

32  סל אירועי חניה כלל הסגת גבול, הסגת גבול - חניה פרטית, חסימת מעבר, רכב חונה באיסור.
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 תרשים 3:   חלוקת כמות האירועים על פי אזורי תגובה וחתך זמן

לשם תכנון פעילות משותפת עם העירייה ולשם הגברת הנוכחות המשטרתית באזורים 
בעייתיים במטרה למנוע אירועים בעתיד, נדרש ניתוח גיאוגרפי מעמיק של נתוני העבר. 
לטובת המחקר הנוכחי הוכן ספר מפות על פי 8 דפוסי-הזמן העתיים שנמצאו בשלב 
הקודם של הניתוח, במטרה לשמש כלי תומך החלטות טקטיות עבור מפקד התחנה. 

א'- משמרת  של  הזמן  חתך  של  זו  להמחשה,  אחת  מפה  מוצגת  להלן   4 בתרשים 
על  חושבו  אשר  חמות"  "נקודות  הם  במפה  אדום  בצבע  שסומנו  שטחים  שישי.  יום 
כשטחים  והוגדרו   ,Optimal Hot Spot-ה בשיטת  האירועים  של  המרחבי  הריכוז  פי 

. אחוז האירועים שהתרחשו בתוך 33 ה"חמים" ביותר במרחב התחנה בחתך הזמן הנבחר
כל "נקודה חמה" מציין את "עוצמת החום היחסית" ומהווה אומדן ל-"כוח המשיכה" 

של משאבי התחנה לאירועים באזור המסומן בחתך הזמן הנדון. 

33  אלגוריתם IDW שימש להצגה רציפה של השטחים החמים על גבי מפה
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 תרשים 4:   הפיזור המרחבי של סך האירועים

שאותרו  הזמן  חתכי  מ-8  אחד  בכל   100 למוקד  הקריאות  כלל  של  לבחינה  מעבר 
כמחייבים התייחסות ייחודית, בוצעו גם ניתוחים גיאוגרפיים דומים עבור אירועי רעש 

וחניה, הנפוצים בתחנת ראשל"צ, ושלהם אופי מרחבי. 

כן בוצע ניתוח נקודות חמות על סמך איחורים בהגעה של צוותי הסיור לאירועי מוקד. 
על פי נקודות חמות של איחורים ניתן לזהות שטחים בהם יש בעיה שיטתית ועקבית 
של איחורים בחתך זמן נתון, מה שמצביע על בעיית 'כיסוי' מבחינת מתכונת עבודת 
ידי  על  בפעילות  לשיפור  נקודות  מספק  זה  מסוג  ניתוח  הנחקרת.  בתקופה  התחנה 

מיקוד מרחבי של הכוחות הייעודיים, בכל אחד מ-8 חתכי הזמן הרלוונטיים.

שלב 5: ניתוח תרחישים

השירות  שיפור  הייתה  הנוכחי  הפרויקט  של  מטרת-העל  ונאמר,  הוקדם  שכבר  כפי 
לאזרח תוך צמצום זמני ההגעה של צוותי סיור לאירועים במרחב שבאחריות תחנת 

בזמן 34 ניידת  של  נסיעה  זמני  לבדיקת  תרחישים  שלושה  נבדקו  זו  וברוח  ראשל"צ. 
העמוס ביותר בכבישי ראשל"צ: 

o שיגור מתחנת המשטרה לכל יעד במרחב שבאחריות התחנה 35

o שיגור ממרכז של נקודה חמה של סך האירועים לכל נקודה חמה אחרת בתוך אזור 
התגובה (תרחיש נסיעה בין שטחים אדומים בתרשים 4 לעיל)

ARCGIS של תוכנת Network Analyst-ב OD Matrix 34  בעזרת מודל

ARCGIS של תוכנת Network Analyst-ב Service Area 35  בעזרת מודל

Dummy Text



ל לדומ
" ןונכת

 ירוזא
בוגת

ב "ה
ת

וח
 ם

ה
יש

ב ,רוט
ש

ט
 ח

ינוריע

174

o שיגור מנקודת קצה לכל נקודת קצה בתוך אזור התגובה

ניתוח התרחישים מעלה את המסקנות הבאות: 

o מוצדקת חלוקת שטח התחנה ל-3 אזורי תגובה (תרשים 1 לעיל) שכן בתוך כל אזור 
תגובה בנפרד, ברוב התרחישים, קיימת יכולת הכיסוי הנדרשת. 

o חציית קטע מסוים מכביש 4 גורמת לעיכוב משמעותי בנסיעה, מה שמצדיק את 
החלוקה לאזורי תגובה על פי נתיב מסלולו של כביש 4.

o שיגור ניידת מתחנת המשטרה, או ממקומות אחרים באזור תגובה מרכז או באזור 
התגובה הכפרי, לחוף הים, צפוי שלא לעמוד בדרישות התקן לגבי הגעה לאירועים, 
כמפורט בטבלה 4 לעיל. לפיכך, מומלץ להציב בחוף הים כוח תגובה קבוע בזמנים 

הרלוונטיים (שיטור רגלי, למשל). 

5. סיכום
המודל לתכנון אזורי תגובה בשטח עירוני בתחום השיטור כמוצג במסגרת מאמר זה 
וגיאוגרפיים. מספר אזורי התגובה לא  כולל מגוון ניתוחים - איכותניים, סטטיסטיים 
שווה לתקינת הניידות בתחנה, אלא נקבע תוך איפיון גאוגרפי ודמוגרפי של התחנה 
הוגדרה  המודל  של  העיקרית  המטרה  הכוח.  בהפעלת  גמישות  ומאפשר  הנבדקת 
כקיצור זמני ההגעה לאירועי מוקד, באמצעות חלוקה מרחבית התואמת את תמונת 

'חיי' התחנה הנחקרת.

'טבעיים'  תגובה  אזורי  של  מצומצם  למספר  החלוקה  ראשל"צ,  תחנת  של  במקרה 
מבחינה טופולוגית וקוגניטיבית, שניים עירוניים הנחצצים על ידי כביש 4 ואחד כפרי, 

מהווה פתרון פשוט ופרקטי, גם לטווח הארוך. 

יישום מוצלח של המלצות המחקר מחייב טיפול במספר רבדים בו-זמנית, כדלקמן: 

o מיקוד מרחבי ועתי של כוחות שיטור וסיור משטרתיים ועירוניים (בטיפול באירועי 
חניה, למשל), 

תכנון  (דוגמת  התחנה  בשטח  הדינמיקה  פי  על  המשטרה  תחנת  משאבי  o ניהול 
משימות יזומות במשמרות בעלות עומס אירועים יחסית נמוך) 

o הקצאת כוחות ייעודיים לאזורי תגובה על פי ממצאי ניתוח הביקוש הצפוי (המאופיין 
על ידי תמהיל האירועים, פריסתם וכמותם). 

מוקד  לאירועי  ההגעה  זמני  קיצור   - כאמור  הנוכחי,  המחקר  בוצע  לשמה  למטרה 
באמצעות חלוקה מרחבית התואמת את תמונת 'חיי' התחנה הנחקרת - הוכנו כלים 
המקומות  מצוינים  בו  מפות,  ספר  בהם  הטקטית,  ברמה  למפקדים  החלטות  תומכי 
בהם צפויים אירועים להם תידרש המשטרה על פי חתכי זמן של עונה - יום בשבוע - 
משמרת. אף שכך, יש לציין, כי להחלטות בטווח הקצר נדרשים למפקדים בשטח כלי 

עבודה ניהוליים נוספים, שחלקם תוארו במבוא למאמר זה.



המודל כמובא במאמר הינו גנרי. המאמר מתאר את הניתוח והמסקנות כפי שבוצעו 

דומ על תחנת ראשל"צ, ואולם, בשל ייחודיותה של כל תחנת משטרה, ליישום המוצלח של 

ל ל השיטה מומלץ ניתוח פרטני על פי סדר הפעולות הבא: 

כת פתרון אנליטי על סמך נתוני עבר 

נ

 o

" ןו o בדיקת ישימות באמצעות סימולציה ממוחשבת, או ניתוח תרחישים

וזא ביצוע פיילוט בשטח 

ר

 o

ניתוח מסכם של תמונת השינויים בביצועי התחנה, לבדיקת הצלחת הפרויקט י

ת

 o

בוג
ב "ה תודות 

ת
וח יישומי  מחקר  לביצוע  עקרוניים  היו  השיטור  בתחום  החלטות  מקבלי  עם  ראיונות 

מוצלח. ברצוננו להודות לאנשי אג"מ שנתנו אמון ותמכו במחקר, במיוחד לרע"ן שיטור  ם

ה
יש מחוז מרכז, סנ"צ עודד ורדי, על ייזום הפרויקט ולמת"ח ראשל"צ, נצ"מ צביקה חסיד, 

וט על הפתיחות למחקר והרצון לשתף ידע. כן תודה לשוטרי תחנת ראשל"צ, על שיתוף 

הפעולה. תודה למר יונתן אילן, ראש היחידה לניתוח גיאוגרפי במחלקת אסטרטגיה,  ,ר

ב
ש על בקרת האיכות שביצע לשיטת טיוב הכתובות בבסיס הנתונים. תודות לסנ"צ מיה 

ט
ח זיסו, רמ"ד מחקר ומדיניות במחלקת אסטרטגיה, על עריכתו של המאמר והבאתו אל 

 
יע קו הגמר במתכונתו הנוכחית.
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מגבלות השוואה בינלאומית בסטטיסטיקה הפלילית
יקטרינה יז'מסקי1

תקציר
לא אחת מבקשים גורמי פיקוד במשטרה וגורמי מחקר במשטרה ומחוצה לה ללמוד על 
מידת האפקטיביות של משטרת-ישראל בהשוואה לביצועי משטרות אחרות, בעיקר 
במדינות מערביות מפותחות. מחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון אמונה, בין 
מגוון תחומי אחריותה, גם על תחום הפקת הנתונים המשטרתיים הרשמיים. אין ספק, 
לקביעת  מודלים  במציאת  לסייע  כדי  המדובר  מהסוג  השוואתית  התבוננות  בכוח  כי 
ולקבלת  יעדים  לקביעת  בסיס  ולהוות  המשטרה,  תחנת  של  לתפקוד  ביצוע  תקני 
בניסיונות  ומגבלות  סייגים  מציג  זה  מסמך  העולמי.  הניסיון  על  הנשענים  החלטות, 
על  עומד  שהוא  תוך  הפלילית,  הסטטיסטיקה  בתחומי  בינלאומית  השוואה  לבצע 
ההבדלים במערכות המשפט, בחקיקה ובהגדרות המשטרתיות הפנימיות אותן קובעת 
על  המוטלת  החובה  היא  זה  ממסמך  המתבקשת  המסקנה  ועוד.  לעצמה  מדינה  כל 
אנשי המדידה והמחקר במשטרה ומחוצה לה, לנקוט משנה זהירות ודיוק מירבי בבואם 

לנסות ולהשוות ביצועים בין משטרות ומדינות.

1. הבדלים במדיניות הרישום ובדיווח נתוני פשיעה2

1.1 הגדרת התיק הפלילי הנספר בסטטיסטיקה המשטרתית

תהליך הטיפול בתיק הפלילי מתחיל בדרך כלל בהגשת תלונה בתחנת המשטרה ע"י 
למשטרת-ישראל 3 אזרחים  פניות  כי  יצוין,   . המשטרה ביוזמת  לחילופין,  או,  אזרח, 

בערוצים אחרים - דוגמת פניות בטלפון למוקד המשטרתי, פניות לתחנת המשטרה, 
לשוטר הקהילתי, או באמצעות אתר האינטרנט המשטרתי - לא נכללות בסטטיסטיקה 
המדווחת של מגזר החקירות במשטרת-ישראל, אלא אם נפתח תיק פלילי עקב פנייה 
של אזרח לתחנת משטרה, הגשת תלונה בכתב ואבחון המקרה בידי חוקרים. לא בכדי, 
בדיווח המשטרתי בישראל קיימת הבחנה בין מספר הפניות למוקד, לבין מספר אירועי 
(תוך  שנפתחו  הפליליים  התיקים  מספר  לבין  למוקד,  פניה  עקב  שנפתחו  התגובה 

הבחנה נוספת, בין בגירים לקטינים). 

יועצת לחקר ביצועים, מדור מחקר ומדיניות, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון (אג"ת), משטרת ישראל.  1

PhD , בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
Registering and reporting biases in crime statistics  2

בסקירה זו, במכוון, יוצגו מושגים בשפות זרות, בעיקר באנגלית, כפי שהם מופיעים בדוחות רשמיים בינלאומיים   

ובמאמרים אקדמיים. 

אלכוהול  מכירת  יזומה של המשטרה, למשל:  פעילות  יוצא של  פועל  כלל,  בדרך  הן,  עבירות חשיפה המתגלות   3

לקטין, הפרת חוק הכניסה לישראל (מעסיק, מלין ומסיע), נשיאת סכין, סחר בסמים, גידול וייצור סמים, החזקת 

סמים שלא לצריכה עצמית, סחר בנשים וסרסרות לזנות, שוחד, סחיטה באיומים, קבלת דבר בפשע, החזקה לא 

חוקית של אמצעי לחימה (אמל"ח) והימורים.
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ואולם, תהליך פתיחת התיקים וכללי הצגת רמת הפשיעה בדוחות סטטיסטיים אינם 
זהים בכל המדינות. בשוודיה, למשל, בשנים 2012-2014, כמחצית מהעבירות דווחו 
בדיווחי הפשיעה הרשמיים  כן,  כמו  או באינטרנט.  בעקבות תלונות אזרחים בטלפון 
סינון  ללא  כפשע,  אזרחים  בקרב  הנחשבים  המקרים  כל  את  לכלול  מקובל  בשוודיה 
מקדים מצד המשטרה. עקב כך קיים בשוודיה דיווח-יתר של פשיעה לעומת מדינות 
מפותחות אחרות באירופה. בשונה מהאמור, באנגליה, למשל, כל מקרה המדווח בידי 
אזרחים בטלפון או באינטרנט נבחן בידי חוקר, ואם לא נמצאה עבירה פלילית בתלונה, 

אלא 4  , חקירתיים תפוקה  במדדי  נכלל  ולא  הפשיעה  נתוני  בדיווח  נספר  לא  המקרה 
5(Bra, 2014) . נרשם במאגר נתונים נפרד

ברישום  שהבדלים  ייתכן  כי  להדגים  ונועדו  המחשה  לשם  מובאות  לעיל  הדוגמאות 
ובהגדרות סטטיסטיות הם הגורמים העיקריים לפערים משמעותיים, בנתוני הפשיעה 
לשוני  הגורמים  בין  הם  אלה  הבדלים  באירופה.  המפותחות  המדינות  בין  המדווחת 
בשיעורי העבירות ל-1,000 נפש, כפי שהם מוצגים בדוחות רשמיים של מדינות שונות, 
כמוצגים בטבלה 1 להלן. סיבות נוספות לפערים במדדים המוצגים בטבלה 1 יפורטו 

בהמשך המאמר.

 טבלה 1:   שיעורי העבירות המדווחות ל-1,000 נפש בשנת 2012

שוודיה נורבגיה דנמרק הולנד גרמניה אנגליה וויילס

147 55 96 68 73 64

Total number of registered offences per 1,000 population in 2012 (Bra, 2014) :המקור

1.2 הסטטיסטיקה הרשמית כוללת פשיעה מדווחת בלבד

פערים  מלא.  שאינו  מידע  למשטרה,  הידוע  על  מבוססת  הרשמית  הסטטיסטיקה 
בשיעורי דיווח של נפגעי עבירה למשטרה והבדלים ברצון לשתף פעולה עם המשטרה 
בזמן החקירה במגזרים שונים באוכלוסיה מקשים על יכולת הניתוח ההשוואתי הפנים-

ארצי בין יחידות חוקרות (יז'מסקי, גרדר-שגיב ושר, 2014). 

מכיוון שהסטטיסטיקה הרשמית כוללת פשיעה מדווחת בלבד, על מנת להעריך באופן 
נוספים.  ממקורות  השלמות  לביצוע  הצורך  עולה  הפשיעה,  מצב  תמונת  את  שלם 
בדיווח  בפערים  להתחשב  מקובל  החקירות  במגזר  ביצועים  של  בינלאומי  בניתוח 

למשטרה בין מדינות בעזרת סקרי נפגעי עבירה (van Djik, 2015), (יז'מסקי, 2018).6

יש להדגיש, כי קיימים הבדלים ניכרים בשיעורי הדיווח למשטרה בין סוגי העבירות. 
 2013 בנוסף מאותרים שינויים בדיווח לאורך זמן. כך, לפי סקר נפגעי עבירה לשנת 
ולשנת 2014 שערכה מחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון במשטרה, עמד שיעור 

Detection rate, clearance rate  4

Incidents register  5

 Examples of victimization surveys: National Crime Victimization Survey in USA, Crime Survey for England  6

 and Wales, International Crime Victims Survey (ICVS), International Violence Against Women Survey
.(IVAWS)
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הדיווח הכללי בקרב נפגעי עבירה בישראל על 52%, אולם רק 16% מהנפגעים מסרו כי 7
דיווחו למשטרת-ישראל על עבירות סייבר (קרוננפלד, 2014; רוטשילד, 2015). 

הדיווח  בשיעורי  פערים  לעיל,  האמור  המחשת  לשם  לראות,  ניתן  להלן   1 בתרשים 
8 (ICVS) בסקרים  שהשתתפו  המדינות  בין  נבחרות  רכוש  עבירות  על  למשטרה 

 :2004-1988 בין השנים  International Crime Victims Survey ארבע פעמים לפחות, 
אחוז הדיווח בבלגיה מגיע לכ-70%, בארצות הברית הוא אינו גבוה מ-60% ובפולין, 

. (van Djik, Van Kesteren & Smit, 2007)הוא נמוך מ-50%, כדוגמא

 תרשים 1:   שיעורי דיווח למשטרה על עבירות רכוש
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1.3 קליטה וניהול נתונים על ידי גורמים שונים 

ממשלתיים:  גופים  מספר  של  בדוחות  מוצגת  הפלילית  הסטטיסטיקה  בישראל, 
(להלן:  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  הפנים,  לביטחון  המשרד  משטרת-ישראל, 
של  השוטף  והניהול  הקליטה  ואולם,  הסוהר.  בתי  ושירות  הבריאות  משרד  הלמ"ס), 
הנתונים על תיקים פליליים שנפתחו במשטרה נערכים במאגר המידע החקירתי של 
משטרת-ישראל (פל"א). משטרת-ישראל מחויבת על פי "חוק המרשם הפלילי ותקנת 
שיפוטית  החלטה  לגביו  וניתנה  שהורשע  אדם  כל  על  רישום  לנהל   "(1981) השבים 
בתיק. המרשם הפלילי הוא מאגר המידע הארצי הכולל רישום על תיקי חקירה שבהם 

7  קרוב לממוצע של מדינות OECD שעמד בשנים 2004-2005 על 51%

Theft from a car, theft of a bicycle, burglary, attempted burglary and theft of personal property  8
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היו הרשעות והחלטות שיפוטיות. 

ובשונה מישראל, בהולנד, משנת 1994 עד שנת 2013 היו 25 אזורים משטרתיים בלתי 
תלויים שניהלו רישום פלילי במאגרי מידע נפרדים. בפורטוגל יש שני ארגונים משטרתיים 
- National Republican Guard ו- Uniformed Police in Urban Areas - ובכל ארגון יש 
הגדרה אחרת למהו "solved crime". בצרפת, סטטיסטיקה משטרתית מתפרסמת ע"י 
 Gendarmerie nationale-לגבי פשיעה באזורים עירוניים ו Police nationale :שני גופים
לגבי פשיעה באזורים כפריים במדינה. כתוצאה מריבוי הגורמים האחראים על ניהול 
הרישום המשטרתי ועקב חוסר התיאום האפשרי בין מערכות המידע השונות, קיים 
סיכון להטיות בסיכום נתוני הפשיעה כמו גם סיכון לרישום ולדיווח כפול של תיקים או 

.(Smit et al., 2004) עבירות

1.4 בסטטיסטיקה הרשמית נכללים גם תיקים שנחקרו בידי גורם שאינו 

משטרתי

תיקי  לנהל  סמכות  בעלי  נוספים  ציבוריים  גופים  קיימים  המשטרה,  מלבד  בישראל, 
חקירה פליליים, למשל: רשויות מס כמו מס הכנסה, מע"מ ומכס; הרשות לניירות ערך 
הכלכלה  משרד  כלכלית);  הונאה  (לעניין  לאומי  ביטוח  ההון);  בשוק  עבירות  (לעניין 
(לעניין דיני עבודה); רשויות מקומיות (לעניין עבירות כגון בנייה ורוכלות); המשטרה 
פליליים  חקירה  תיקי  הסביבה.  להגנת  המשרד  של  הירוקה"  ו"המשטרה  הצבאית 
המנוהלים בידי גופים אלה, אומנם נכללים במאגר המרשם הפלילי אם היתה לגביהם 
החלטה שיפוטית, אך לא נכללים בדיווחים של תפוקות המשטרה (משטרת-ישראל, 

 .(2013

אך  המשטרתי,  הכללי  בדוח  נכללות  באינטרנט  ופשיעה  הונאה  עבירות  בגרמניה, 
9 Action - ולהבדיל, באנגליה הוקם בשנת 2011 גוף אכיפה . עבירות מס לא נכללות בו

2013 הפסיקה  Fraud - העוסק בעבירות הונאה כלכלית ופשיעה באינטרנט, ומשנת 
 .(Bra, 2014) "official clearance rate" המשטרה לכלול עבירות אלו בדיווח הכללי של

ואלו הן רק דוגמאות להמחשתם של הבדלים.

1.5 הבדלים בספירה 10
או 11 אישום  כתב  בהגשת  הפלילי במשטרה מסתיים  בתיק  הטיפול  בישראל, תהליך 

. לאחר הכרעת הדין נערך רישום במאגר המידע המשטרתי בכמה רמות: 12 בסגירת תיק

Police Crime Statistics (PCS) on the Federal Ministry of the Interior website: www.bmi.bund.de  9

counting differences  10

כתב אישום הוא מסמך המוגש לבית משפט בתחילת תהליך המשפטי, ובו פירוט של המעשים והראיות המגבשות   11

את החשד נגד אדם בדבר ביצוע עבירה פלילית. מסמך זה מוגש כאשר רשויות התביעה מחליטות, כי בתיק החקירה 

קיימות די ראיות להוכחת אשמתו של חשוד.

12  בעיקר מסיבה של "אין עניין לציבור", או חוסר ראיות, או כאשר העבריין לא נודע (על"ן)
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העבירה 13 וברמת  המשפט  בית  תיק  ברמת   , החקירה תיק  ברמת  הדין,  פסק  ברמת 
(למ"ס, 2014). 

עבירות  כמה  בגין  אישום  כתב  להגשת  תביא  התיק  חקירת  הבאים:  המצבים  ייתכנו 
המיוחסות לאדם אחד או שכתב אישום יכלול כמה תיקי חקירה ("איחוד התיקים"). כל 
פסק דין מתייחס לתיק אחד לפחות. פסק דין אחד יכול לכלול כמה תיקים ואף כמה 

כתבי אישום שונים. 

ניתן  משטרתיים:  בדוחות  השכיחות  מדדי  לחישוב  דרכים  מספר  יש  האמור,  לאור 
לספור את התיקים לפי העבירה החמורה ביותר בתיק או לפי כלל העבירות בתיק או 14

לפי מספר החשודים בתיק או לפי מספר הנפגעים בתיק. כן ניתן לספור תיקי חקירה, 
תיקי בתי משפט או כתבי אישום. 

כל ספירה שונה בתוצאותיה. כללי הספירה הם פועל יוצא של מדיניות, כמו גם משתנים 
מדוח לדוח, בהתאם למטרתו. לפיכך, חשוב מאוד לברר מראש מהי יחידת הספירה 

במקור הנתונים כדי להימנע מספירה כפולה ומהטיה בהשוואה. 

להלן דוגמאות של הבדלים בספירה בין מדינות: 

היא  הפלילית  בסטטיסטיקה  הבסיסית  הספירה  יחידת  אירופה  מדינות  o ב-34 
העבירה. במקרה שבו אזרח חשוד בביצוע כמה עבירות בו-זמנית באותו התיק - 
ושוויץ,  נורבגיה, שוודיה  הונגריה,  ביניהן בלגיה, דנמרק,  ב-18 ממדינות אירופה, 
הספירה תתבצע כמה פעמים, לפי מספר העבירות, בעוד ב-16 מדינות אירופה 
העבירה  לפי  לדווח  מקובל  ובארה"ב  והולנד,  גרמניה  אנגליה,  ביניהן  האחרות, 

15 .(Campistol & Aebi, 2018)  (Bra, 2014) ,(Aebi & Linde, 2012) החמורה בתיק 
אחרת,  לעבירה  נלווית  הצתה  אם  בארה"ב:  הכלל  מן  יוצאת  היא  הצתה  עבירת 

(עד 16 בעבר  במשטרת-ישראל,   .UCR של  הסטטיסטיים  בדוחות  נספרות  שתיהן 
שנת 2013), היה נהוג לסווג את התיק, בדרך כלל, לפי העבירה החמורה ביותר (על 
פי העונש המירבי הקבוע בחוק), ולספור אותו פעם אחת. החל משנת 2013 התיק 
נספר לפי כל העבירות הכלולות בו (משטרת-ישראל, 2013), כשבסיכום הספירה 

ברמת העבירה מתבצע קיזוז לשם הצגת סך כל התיקים הפליליים. 

וכן  באירופה  מדינות  ב-33   - בעבירה  יחד  השתתפו  חשודים  כמה  שבו  o במקרה 
בישראל, בדרך כלל, נפתח ונספר תיק אחד. בשונה, ב-4 מדינות אחרות באירופה 
במקרה,  המעורבים  החשודים  מספר  פי  על   - אחרת  סופרים  שוודיה)  (בהן 

.(Bra, 2014) (Campistol & Aebi, 2018)

במשפחה  אלימות  בגין  בעלה  נגד  פעמים  כמה  מתלוננת  אישה  שבו  o במקרה 

investigation file  13

the principal offence rule or the hierarchy rule  14

15  נקבעת בכל מדינה אחרת, החלטה ערכית ומשפטית

 The descending order of Uniformed Crime Reports: violent crimes are murder and non-negligent manslaughter,  16

 rape, robbery and aggravated assault, followed by the property crimes of burglary, larceny-theft and motor
vehicle theft. Source: Uniform Crime Records (UCR) website
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במועדים שונים במשך תקופה מסוימת - בישראל וב-19 מדינות באירופה (בהן 17
דנמרק, הולנד, נורבגיה ושוודיה) כל תלונה נספרת בנפרד. בשונה, ב-13 מדינות 
 Campistol) , אירופה אחרות, בהן אנגליה וגרמניה, תלונה כזו נספרת רק פעם אחת

.(Bra, 2014) (& Aebi, 2018

o בכמה מדינות, בהן ישראל, נהוג לכלול בסך כל התיקים גם את התיקים שמעורבים 
בהם בני נוער (להרחבה - ראו טבלה 2 ופרק 2 בהמשך המסמך). במקרה של אירוע 
אחד בו מעורבים קטין ובגיר, בדיווח המסכם של משטרת ישראל בעבר, בשל בעיית 

מיחשוב שאותרה ובימים אלה מצויה בטיפול, התיק נספר פעמיים.

1.6 חוסר אחידות בהגדרות של סלי עבירות 

תמהיל העבירות בתיק משפיע על תהליך העבודה המשטרתית והוא עשוי לקבוע את 
מורכבותו, את הזמן הנדרש לחקירתו, גם את הסיכוי לגילוי חשוד ולהגשת כתב אישום, 
 Diez-Ticio או את הצורך במעצר עד תום הליכים (יז'מסקי, גרדר-שגיב ושר, 2014; 
Mancebon, 2002 &). לכן, מומלץ להשוות ביצועים בין יחידות חוקרות במשטרות לפי 
ניתן, למשל, לחלק את התיקים  ולא לפי סך כל התיקים.  סלים של עבירות בתיקים 

20 19 (יז'מסקי, 2015). לענין 18 ותיקי פע"ר  , תיקי חשיפה  לשלושה סלים: תיקי אלימות
זה יצוין, כי מכיוון שהסלים אינם קבועים ועשויים להשתנות בהתאם למטרות הניתוח 

השונות, חשוב לבדוק את תכולת הסלים בעת השימוש בנתונים. 

בישראל קיימת חלוקה של עבירות פליליות לשלוש קבוצות חומרה הנבדלות זו מזו 
3 חודשי מאסר), עוון (מ-3  (עד  בהתאם למשך המאסר המירבי הקבוע בחוק: חטא 
הפלילית  הסטטיסטיקה  מאסר).  שנות   3 (מעל  ופשע  מאסר)  שנות   3 עד  חודשים 
העבירות  בצרפת  גם  בלבד.  ופשעים  עוונות  כוללת  משטרת-ישראל  שמפרסמת 
נחלקות לשלוש קבוצות לפי חומרתן (contraventions, délits and crimes), אך קבוצות 
אלו לא תואמות לשלוש הקבוצות המקובלות בישראל (Smit et al., 2004). ולהמחשת 
הקבוצות  לשתי  היא  החלוקה  אירופה  מערב  מדינות  וברוב  הברית  בארצות  השוני, 

21 מהקבוצה 22 עבירות  אלו,  במדינות   .(1)  felonies  and (2) misdemeanors הבאות: 
השניה הן פחותות בחומרתן ולא נכללות בדיווח המשטרתי, אך קיימים הבדלים בין 
המדינות באופן חלוקת העבירות לשתי הקבוצות. למשל, נסיעה ברכבת ללא כרטיס, 
בהולנד, נחשבת לעבירה קלה שלא מדווחת בסטטיסטיקה הרשמית, ואילו בגרמניה, 
 Smit et) היא נכללת בקבוצה הראשונה של העבירות בהצגת התפוקות המשטרתיות

serial offences  17

ניסיון רצח, הריגה, חבלה חמורה, תקיפת שוטר בנסיבות חמורות, תקיפת עובד  עבירות אלימות חמורה: רצח,   18

ציבור, אינוס, בעילה שלא כחוק, מעשה מגונה בכוח, סל עבירות השוד ויידוי אבנים.

סכין, סחר  נשיאת  ומסיע),  (מעסיק, מלין  לישראל  חוק הכניסה  עבירות חשיפה: מכירת אלכוהול לקטין, הפרת   19

סחיטה  שוחד,  לזנות,  וסרסרות  בנשים  סחר  עצמית,  לצריכה  שלא  סמים  החזקת  סמים,  וייצור  גידול  בסמים, 

באיומים, קבלת דבר בפשע, החזקה לא חוקית של אמצעי לחימה (אמל"ח) והימורים.

עבירות פע"ר: התפרצות לעסק, לדירה או לרכב וגניבת רכב.  20

serious offences, penal-code, criminal-code  21

non-penal code  22
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 .(al., 2004

יש צורך בקיטלוג עבירות לפי סטנדרטים זהים על מנת לאפשר השוואה עקבית ולא 
 United Nations Office on נתונים ממקורות שונים. הארגון הבינלאומי  מעוותת של 
Drugs and Crime (UNODC), האחראי על איסוף נתונים ממדינות שונות ועל פרסום 
דוחות של סטטיסטיקה פלילית, מתריע מפני חוסר אחידות הקיים בין מדינות בהגדרות 
 Bisogno, Dawson-Faber &) הסלים ומקדם סטנדרטיזציה בינלאומית בכללי הדיווח

 .(Jandl, 2015

קטלוג  הכנת  של  בין-משרדי  פרויקט  האחרונות  בשנים  התחילה  הלמ"ס  בישראל, 
23 International Classification of Crime for לשליפת נתונים של מדינת ישראל לפי כללי
 UNODC-בעתיד תצטרף ישראל למדינות המדווחות ל .(ICCS) Statistical Purposes

24 . לפי כללים אחידים

יש לציין, שקיימות עבירות שהן ייחודיות לישראל ולא קיימות במדינות אחרות, דוגמת 
חוקי כשרות ושבת. נוסף לכך, קיים קושי בשיוך עבירות מסוימות לסלים, כגון עבירת 
ניתן לסווג כעבירת אלימות או כעבירת ביטחון. כן ראוי  יידויי אבנים, אותה, למשל, 
לומר, כי במהלך הזמן, גם בישראל וגם בחו"ל, נוספות עבירות חדשות לסלים [כגון 

עבירת הסתננות ושהות בלתי חוקית]. 

בתדירות  פלילית  סטטיסטיקה  ומפרסמים  אוספים  אשר  נוספים  ארגונים  קיימים 
 (;Aebi & Linde, 2012; עבירות  של  ותתי-סלים  סלים  לפי  מדינות,  לפי   - שנתית 

Harrendorf 2012, Lewis 2012, Campistol & Aebi, 2018), כדלקמן: 

The European Sourcebook of Crime and Justice Statistics (European Sourcebook o 
25or ESB) 

26Eurostat Data Collection - Crime and Criminal Justiceo 
27Uniform Crime Records (UCR) - Crime in the United Stateso 

28World Health Organization (WHO)  - Violenceo 

סנ"ץ דוידי גרדר-שגיב השתתף בהכנת הקטלוג כנציג של משטרת ישראל בפרויקט.  23

www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics.html  24

בסיס נתונים הכולל מידע שנתי בשנים 2011-2007 ב-45 אזורים או מדינות באירופה:   25

 Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark,  

 Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

 Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia,

 Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, TFYR of Macedonia, Turkey, Ukraine, UK nations: England
.and Wales, Northern Ireland and Scotland, Kosovo
wp.unil.ch/europeansourcebook   www.heuni.fi/en/index/researchareas/crimestatistics.html  

בסיס נתונים הכולל מידע שנתי לגבי 41 מדינות באירופה בשנים 2008-2015 ו-39 מדינות באירופה בשנים -1998  26

ec.europa.eu/eurostat/ web/crime/database   2007

 https://ucr.fbi.gov   1995-2017 ניתן להוריד מהאינטרנט דוחות השנתיים בשנים  27

בסיס נתונים הכולל אומדנים שנתיים לגבי מקרי רצח ואלימות נגד נשים וילדים ב-133 מדינות בשנים 2012-2014.   28

www.who.int/gho/violence/en  
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ומאז   1930 בשנת  שהוקם   (UCR) מאוחד  פשיעה  נתוני  מאגר  קיים  הברית  בארצות 
Federal Bureau of Investigation (FBI). בנוסף, ה-INTERPOL אסף  מנוהל בידי ה- 
הגולמיים  הנתונים  של  פרסומם  אך   ,1954 משנת  העולם  מכל  פשיעה  נתוני  וניתח 
באינטרנט הופסק בשנת 2006, כדי למנוע שימוש השוואתי מוטה, כפי שמוסבר באתר 

29:INTERPOL האינטרנט של ה-

"INTERPOL's International Crime Statistics are no longer being collected from 
member countries and previous statistics are no longer published. The decision to 
remove the statistics was taken as some users and some members of the media were 
making comparison between countries based on these statistics, when different 
collection methods make such comparison problematic". 

ואכן, נדירה היא ההתאמה בהגדרות ובשיטות איסוף הנתונים בין המדינות השונות, 
שנכללו  העבירות  של  מפורטות  רשימות  מצוינות  בינלאומיים,  בדוחות  זו,  ומסיבה 

כמוצג 30 היא  הפליליות  העבירות  כל  סך  של  ההגדרה  בלבד  מדינות  ב-14  בפרסום. 
(בשנים 31 היא אחרת  באירופה ההגדרה  מדינות אחרות  ב-21  בעוד  להלן,   2 בטבלה 

, המוגדרות באופן דומה ב-28 ממדינות 32 יש עבירות, כמו עבירת שוד  .(2003-2007
35 34 , ההתאמה בין 33 , פריצה ושחיתות אירופה, בעוד שלעניין עבירות כמו תקיפה מינית

 .(Aebi, 2010; Harrendorf, 2012)   המדינות השונות היא נמוכה

בסטטיסטיקה  נכללות  לא  למשל,  תנועה,  עבירות   - זה  בהקשר  להמחשה  ועוד, 
, ואילו באנגליה וויילס, נורבגיה והולנד הן מוצגות בדוחות 36 הפלילית במשטרת ישראל

 .(Bra, 2014) משטרתיים לצד העבירות הפליליות

לפיכך, חוקרים בוחרים, לרוב, להשוות נתוני פשיעה בין מדינות לפי סלים צרים של 
עבירות, שהם בעלי תכולה דומה, כגון עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות או רצח 

.(Bisogno, Dawson-Faber & Jandl, 2015) ,(Gallo, Lacey & Soskice, 2014)

www.interpol.int/FAQs  29

 Albania, Armenia, Croatia, Denmark, Finland, Georgia, Greece, Italy, Lithuania, Netherlands, Portugal,  30

Romania, Turkey, UK: Northern Ireland
 Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Iceland, Ireland, Latvia,  31

 Moldova, Poland, Russia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Ukraine, UK nations: England & Wales and
Scotland

robbery  32

sexual assault  33

burglary  34

corruption  35

36  מלבד תאונות דרכים עם הרוגים
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European Sourcebook טבלה 2:    סך העבירות הפליליות במהדורה הרביעית של 

כולל לא כולל

(הן  קלות אחרות  רכוש  ועבירות  o גניבות 
עבירת  (למשל  קלות  תנועה  הליך עבירות  אם  אפילו  העבירות  בסך  נכללות   o

איננו פלילי)חניה)
אלימות קלה (כנ"ל)הפרות הסדר ציבורי  o o

להליך  בכפוף  אחרות  קלות  עבירות פליליות שבוצעו ע"י בני נוערעבירות   o o
מוגדרות  הן  אם  גם  פלילי  שאיננו 

נהיגה  (למשל  חמורות  תנועה  o עבירות  כפליליות בחוק
בשכרות)

o עבירות פליליות אחרות

2. הבדלים בין מערכות משפט והבדלים בחקיקה37
או מעצר עד תום הליכים, היא החלטה המתקבלת בבית  זיכוי, הרשעה  על  החלטה 
המשפט. לצורך עריכת השוואה בתחום זה, יש להתחשב בהבדלים בחוק בין המדינות 
לכתב  חלופות  קיום  עבירה,  סוגי  לפי  הענישה  כחומרת  נושאים  דוגמת  המושוות, 

אישום, או חלופות למעצר. 
39 , ומשנת 2016 - הסדר מותנה לגבי עבירות קלות שבוצעו על ידי בגירים, 38 הסדר טיעון

הם דרכים לקיצור ההליך הפלילי הקיימים היום בישראל. הסדר טיעון והליכים דומים 
חקירות 40 של  התפוקות  בדיווח  כלל,  בדרך  נכללות,  ותוצאותיהם  בעולם  נפוצים  לו 

משטרתיות, פרט ליוון, איטליה ואנגליה (Aebi & Linde, 2012). בישראל, כ-79% מגזרי 
הדין בשנים 2015-2017 הסתיימו בהסדר טיעון, וכל הסדרי הטיעון הוצגו, כמו כתבי 
האישום, כתפוקות בדוחות משטרתיים. הליך הסדר מותנה המתקיים בישראל מאז 
2016 מתבצע גם במדינות אחרות, בהן הולנד, בלגיה, בריטניה (אנגליה וויילס, סקוטלנד 
ואירלנד). בבריטניה, למשל, הסדר מותנה החל משנת 1998 לגבי קטינים ומשנת 2003, 
גם לגבי חשודים בגירים. הליך חדש זה של הסדר מותנה כחלופה להגשת כתבי אישום 
יכול לשנות את מדדי התפוקה במגזר החקירות (גרדר-שגיב, 2015ב) ולבוא לידי ביטוי 

legal factors  37

plea bargain  38

במסגרת ההסדר,  הנאשם.  לבין  רשויות התביעה  בין  הפלילי  במסגרת המשפט  הוא הסכם שנערך  טיעון  הסדר   

הנאשם מודה בחלק מן האישומים המיוחסים לו ובתמורה, התביעה מסירה חלק מן האישומים מתוך כתב האישום. 

יכלול הסדר טיעון אף את חומרת העונש בגין האישומים בהם הודה הנאשם. הסדר הטיעון  בחלק מן המקרים, 

מאפשר לתביעה ולנאשם להסכים על תוצאות המשפט הפלילי ובכך הוא חוסך את ניהול המשפט.

conditional caution  39

הסדר מותנה הוא הסכם בין התביעה לבין החשוד, לפיו החשוד מודה בביצוע העובדות המהוות עבירה ומתחייב   

אישום  כתב  מהגשת  להימנע  התביעה  התחייבות  כנגד  וזאת  התביעה,  ידי  על  עליו  שהוטלו  התנאים  את  לקיים 

העונש המתאים  עם חשוד.  מותנה  לעריכת הסדר  סף  תנאי  קובע מספר  החוק  נגדו.  ולסגור את התיק שנפתח 

לחשוד אינו כולל מאסר בפועל, ובכלל זה מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות.

penal order in English (Strafbefehl in German)  40
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בירידה בכתבי האישום. 

המדינות  בין  לפערים  דוגמאות  להלן  בחוק.  להשתנות  עשויות  עבירות  של  הגדרות 
ובין השנים להמחשת הקושי בביצוע מחקר משווה (Aebi & Linde, 2012): ההגדרה 

המשפטית של אונס התרחבה בשוויץ בשנת 1992, בצרפת - בשנת 1994, בגרמניה - 41
בשנת 1997 וביוון - בשנת 2006. באיטליה התווסף בין השנים   1990-1994 באופן זמני 
השימוש בסמים לעבירת הסחר בסמים; באוסטריה נוספו בשנת 1998 חומרים חדשים 

לרשימה של סמים שאחזקתם והסחר בהם אסורים על פי החוק. 

התיקים הפליליים הנפתחים במשטרת-ישראל נחלקים לתיקי חקירה (פרטי אירוע - 
פ"א), תיקי טיפול (ט') ותיקי טיפול מותנה (ט"מ). במסגרת מדיניות של טיפול חלופי 

43 בבני-נוער, במקרים של עבירות קלות, לרוב, פותחים לנערים תיקי ט' או ט''מ ולא 42
תיקי פ"א, על מנת להימנע מתיוגם כעבריינים ובמטרה להימנע מהעמדתם לדין פלילי. 

וסדר הדין הפלילי שונה לעניין  בכל המדינות המפותחות קיימים בתי משפט לנוער 
44 : קטינים, אך יש פערים בין המדינות באשר לגיל שבו מתחילה האחריות הפלילית

באנגליה וויילס ובשוויץ - גיל 10, בישראל, בהולנד ובטורקיה - גיל 12, בצרפת ובפולין 
- גיל 13, ביוון, בפינלנד, בנורבגיה ובשוודיה - גיל 15, בפורטוגל - גיל 16. הנתון השכיח 

 .(Campistol & Aebi, 2018) 14 גיל - ESB ביותר באירופה על פי

גיל האחריות הפלילית יכול שייקבע לפי הגיל בעת ביצוע העבירה או לפי הגיל בעת 
שביצע  נער  כי   ,2008 בשנת  הנוער  לחוק  התיקון  קבע  בישראל  אישום.  כתב  הגשת 
עבירה כקטין וכתב האישום נגדו בגין ביצועה הוגש לפני שהגיע לגיל 19, יישפט כקטין 
בבית משפט לנוער. לפני התיקון, אם ביצע הנאשם את העבירה כקטין וביום הגשת 

כתב האישום היה בגיר, היה הנאשם נשפט כבגיר (למ"ס, 2014). 
: בישראל - 45 הגיל המינימלי בו נאשם נחשב בגיר, אף הוא משתנה ממדינה למדינה

גיל 18 (השכיח ביותר באירופה על פי ESB), בקפריסין - גיל 16 ובפורטוגל - גיל 21 
.(Campistol & Aebi, 2018)

בשל  קטינים,  פשיעת  על  הדיווח  בתחום  גם  המדינות  בין  ניכרים  פערים  קיימים  כן 
בשוודיה   - קלה  עבירה  ספר  בבית  התרחשה  אם  לדוגמא,  ובמדיניות.  בחוק  שונות 
. ישנם הבדלים בין  חלה חובת דיווח למשטרה ובאנגליה אין חובה כזו 
המדינות גם באשר לגיל המינימלי בו מתחיל הדיווח הסטטיסטי המשטרתי על פשיעת 

, שאינו בהכרח זהה לגיל האחריות הפלילית: בטורקיה - גיל 5, ביוון - גיל 8, 46 הקטינים
באנגליה וויילס, באירלנד, בקפריסין ובשוויץ - גיל 10, בשוודיה - גיל 15. השכיח ביותר 

באירופה - גיל  14 (Campistol & Aebi, 2018) ובישראל - גיל זה אינו מוגדר.

הפתרון  השונות,  במדינות  וחקיקה  משפט  מערכות  בין  משמעותיים  הבדלים  לאור 

rape  41

42  לקטינים שנמצאים בטווח הגלאים 17-12 שנים 

43  נפתחים לקטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית (פחות מ-12 שנים).

age of criminal responsibility  44

age of criminal majority  45

minimum age for inclusion in police statistics  46
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הוא לבחור לצורכי ניתוח השוואתי מדינות הדומות בעקרונות הפוליטיים, הכלכליים, 
התרבותיים והמשפטיים. דוגמאות לקבוצות של מדינות כאלה: ארצות הברית, אנגליה 

 .(Gallo, Lacey & Soskice, 2014) וויילס, קנדה וניו-זילנד

3. מדדי ביצוע נפוצים של מגזר החקירות במשטרה
במשטרת ישראל נהוג להציג את תפוקות מגזר החקירות על פי השלבים השונים של 
החקירה וההליך הפלילי: מספר התיקים הפליליים שנפתחו, מספר התיקים הפליליים 

מספר 47  , אישום כתב  בהם  שהוגש  התיקים  מספר  חשוד/ים],  יש  [בהם  הגלויים 
המעצרים (ומתוכם מעצרים עד תום ההליכים), ולאחר גזר הדין - מספר ההרשעות 

והזיכויים. 
ניתן להציג את המדדים הנומינליים או את מדדי היחס כמו שיעור הגילויים או שיעור 48

49 . ההרשעות

בכוח משתנים כמו קצב עבודה שונה בשלבי ההליך הפלילי, הבדלים בסמכויות של 
תחנות משטרה לעומת סמכויות חטיבת התביעות במשטרת-ישראל והפרקליטות נכון 
לזמן הניתוח, יש כדי להשפיע על הממצאים במחקר משווה של ביצועים משטרתיים. 

3.1 הבדלים בהגדרות מדדי תפוקה

במשטרת-ישראל נחשב תיק חקירה לתיק גלוי אם יש בו חשוד בביצוע עבירה אשר 
. אחוז התיקים 50 נחקר ואושר כחשוד בתיק באמצעות טופס פרטי חשוד (טופס 3004)

הגלויים מתוך סך כל התיקים שנפתחו בישראל בשנת 2014 עמד על 47% (משטרת-
אחוז   ,2016 בשנת   .(2015 (יז'מסקי,  אלימות  תיקי  בסל  כ-80%  ועל   (2014 ישראל, 
(משטרת- על 75%  עמד  לדוגמא,  רצח,  ובמקרי  דומה, 48%,  נשאר  הכללי  הגילויים 

ישראל, 2014). 

טבלה 3 להלן מציגה פערים בין המדינות בשיעור הגילויים הכללי (ללא עבירות תנועה), 
מהבדלים  נובעים  הבינלאומיים  והפערים  ייתכן  גניבה.  ובעבירות  אלימות  בעבירות 
בפעילות המשטרתית, מהבדלים בהגדרות הסלים של העבירות או מהבדלים בקביעת 
למשטרה  ידועה  אם  ופורטוגל,  פינלנד  גרמניה,  בהולנד,  גלוי".  כ"תיק  התיק  סטטוס 
זהות החשוד, די בכך כדי להגדיר תיק כגלוי. לעומת זאת, בפולין ובצרפת יוגדר תיק 
כגלוי רק אם החשוד נחקר במשטרה; באנגליה וויילס וסקוטלנד תיק נחשב כגלוי אם 
 Smit et al.,) יש די ראיות המגבשות את החשד נגד אדם בדבר ביצוע עבירה פלילית

2004), מצב הדומה לשלב הגשת כתב אישום בישראל. 

cases given to the prosecution  47

detection rate: the number of cases solved divided by the cases recorded  48

conviction rate  49

יש להבהיר את ההבדל בין "חשוד" ל"נילון": נילון הוא מי שנפתח נגדו תיק חקירה (תיק פ"א, תיק ט' או תיק ט''מ),   50

בגין חשד לביצוע עבירה פלילית, והוא נחקר באזהרה ולא נכלל ברישום המשטרתי.
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 טבלה 3:   שיעורי הגילויים

גניבה אלימות כללי מדינה

8% 43% 13% הולנד 

10% 44% 19% שוודיה

16% 55% 25% אנגליה וויילס

11% 45% 27% צרפת

37% 60% 44% סקוטלנד

30% 73% 45% פינלנד

22% 31% 47% פולין

31% 83% 53% גרמניה

Detection rates, 2000 Source: (Smit et al., 2004)

באשר לתיקים בהם החשוד הוא מתחת לגיל האחריות הפלילית - בדנמרק ובגרמניה 
שבמשטרת  בעוד  משטרתיות,  בתפוקות  ונכלל  כגלוי  אוטומטי  באופן  התיק  מוגדר 
שוודיה, במצב כזה התיק לא יוצג כגלוי במדדי התפוקות (Bra, 2014). בישראל, תיקי 
פ"א שיש בהם חשוד קטין נספרים במניין התיקים הגלויים והחל משנת 2015, נכללים 

במניין זה גם תיקי קטינים, ט' ו-ט"מ. 

בסך  נכללים  קלות  תנועה  עבירות  בגין  שנפתחו  תיקים  ובנורבגיה,  בפינלנד   - ועוד 
הרי  גבוה,  הוא  ככלל,  הגילויים,  אחוז  תנועה  מכיוון שבעבירות  הגלויים.  התיקים  כל 
 Smit) ששיעור הגילויים הכללי במדינות אלו הוא גבוה יותר ממדינות אחרות באירופה

.(Bra, 2014) (et al., 2004,

מצד אחד, ככל שההגדרה של מהו "solved crime" צרה יותר ומחייבת קיומם של תנאים 
רבים יותר, שיעור הגילויים נמוך יותר. ואולם, מצד שני, במדינות שבהן ההגדרה צרה 
ייתכן ששיעור ההרשעות מתוך סך כל התיקים הגלויים שהגיעו לבית המשפט יהיה 

גבוה יחסית ואחוז הזיכויים יהיה נמוך (בהן ישראל ושוודיה). 

בישראל יש גם להבדיל בין מספר העיכובים, המעצרים והמעצרים עד תום ההליכים, 
לפי חומרת העבירה ונסיבות המקרה. כתב אישום מלווה במעצר עד תום ההליכים 51

כאשר התקבלה החלטה בבית משפט על המשך מעצר (גרדר-שגיב, 2015א). בשונה 52
מהאמור, עיכובים, על פי רוב, נמשכים מספר שעות והם לא נרשמים וגם לא נספרים 

בסטטיסטיקה המשטרתית בישראל. 

בדוחות של ה-European Sourcebook, למשל, נהוג להציג את מספר האנשים שחופש 
תנועתם הוגבל בזמן שקדם למשפט עקב מעצר משטרתי ולהפריד בין שלוש הקבוצות 

51  כליאת אדם שהוגש נגדו כתב אישום

52  בישראל במעצר מעל 24 שעות חייבים להביא את העצור בפני השופט.
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- מעצרים שבוצעו בהוראת בית המשפט, תביעה ומשטרה. 

בארצות הברית, למשל, מציגים את כמות המעצרים בדוחות השנתיים של UCR בגין 
54

 

53 Bureau of Justice Statistics ובאתר , 28 עבירות לפי ההגדרה הרחבה של מעצרים
ניתן למצוא את מדדי המעצרים ל-100,000 נפש, המחושבים בתדירות שנתית לפי 

עבירה, מין וגיל העצורים. כדוגמא:

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎 30 𝑎𝑎𝑜𝑜 34𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎 𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎 30 𝑎𝑎𝑜𝑜 34 𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑎𝑎ℎ𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  ∗ 100,000

בין   נפש  ל-100,000  כי כאשר משווים את מדדי התפוקה  נוסיף,  באמור  די  לא  ואם 
כל האזרחים  כוללת את  (היינו,  בכולן  זהה  לוודא שהגדרת האוכלוסיה  יש  המדינות, 

במדינה, או קבוצת גיל מסוימת, תושבי קבע, כוללת זרים או לא כוללת זרים וכו').

3.2 פערים בתקופות הספירה

את מדד היחס אפשר להגדיר בשני אופנים: ניתן לכלול תיקים שנפתחו באותה השנה 
ומהם לחשב, למשל, את אחוז התיקים הגלויים. לחילופין, ניתן לבחור את כל התיקים 
הגלויים בשנה שוטפת, ללא תלות בשנת פתיחתם, ולחלק בסך כל התיקים שנפתחו 

באותה השנה. 

משתמשים  ובפורטוגל  בהולנד  למשל,  כך,  בתחום.  שונה  מדיניות  שונות  למדינות 
בהגדרה הראשונה, בעוד שבאנגליה, בצרפת, בסקוטלנד, בשוודיה, בפינלנד ובפולין, 
משתמשים בהגדרה השנייה. במשטרת ישראל בוחרים את ההגדרה המתאימה לצורכי 
הניתוח הספציפי שעל הפרק. לציין: התוצאה של המדד לפי ההגדרה הראשונה מוטה 
כלפי מטה (Smit et al., 2004). מכיוון שלפעמים חקירה נמשכת שנים, הנתונים של 
שנים  כארבע  המעודכנים  בדיווחים  עולים  הראשונה  ההגדרה  לפי   "clearance rate"
אחרי פרסומם הראשוני. כמובן ש"חלון הזמן", זה אשר בדוגמא עומד על 4 שנים, אינו 

קבוע ואינו זהה בין המדינות. 

סיום  טרם  שנפתחו  תיקים  כולל  לא  הפשיעה  היקף  על  השוטף  הדיווח  בגרמניה, 
חקירתם: כך, למשל, אם תיק נפתח ב-2013 ונסגר ב-2014, הוא יופיע בנתוני הפשיעה 
של שנת 2013, בפרסומים של שנת 2014 ואילך. כלומר, יש עיכוב של שנה בספירת 
בדוח  שנכללו  מהעבירות   24% הספירה,  ממדיניות  כתוצאה   .

                                                 
55 input statistics 

התיק 
 PCS,)  2015 שנת  עד  בוצעו  בפועל   ,2016 בשנת  בגרמניה  הפלילית  הסטטיסטיקה 

 .(2016

נמצא כי ב-18 מדינות באירופה מקובל לדווח על סמך תיקים שנפתחו במשטרה בשנת 
אחרות 55 מדינות  וב-8  וספרד,  טורקיה  יוון,  פינלנד,  דנמרק,  בריטניה,  בהן   , הדיווח

, בהן 56 באירופה נהוג לערוך סטטיסטיקה פלילית על סמך תוצאות החקירה במשטרה

.Each separate instance, in which a person is arrested, cited or summoned for an offence  53

Arrests Data Analysis Tool. www.bjs.gov  54

input statistics  55

output statistics  56
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 .(Campistol & Aebi, 2018) ,(Aebi, 2008) גרמניה, איטליה וצרפת

3.3 ספירה של תיקים בשלבי החקירה השונים

בישראל, סט העבירות בתיק עשוי להשתנות כמה פעמים: סט העבירות הראשוני נקבע 
בזמן פתיחת התיק בתחנת המשטרה, ולאחר חקירת החשוד/ים הוא עשוי להתעדכן 
בטופס 3004. כאשר מוגש כתב אישום ע"י גורמי חטיבת התביעות במשטרת-ישראל 
או ע"י הפרקליטות, סט העבירות עשוי להשתנות שוב. ובהמשך, בבית המשפט, שם 
נקבע סט העבירות הסופי בהתאם להחלטה השיפוטית. בדוחות של משטרת-ישראל 

התיק נספר לפי ההחלטה השיפוטית.

יחיד, אם בשלבים המתקדמים של החקירה בוטל טופס 3004 של  בתיק שבו חשוד 
לתיק  והופך  הסטטוס  את  משנה  התיק  בישראל  החקירה,  בתחילת  שנחשד  האדם 

57 . על"ן

במדינות שונות הספירה הנהוגה היא שונה. כך, בהולנד, כדוגמא, התיק נכלל בסך כל 
 .(Bra, 2014) התיקים הגלויים בתנאי שבשלב כלשהו בחקירה החשד היה סביר

4. חוסר הומוגניות בין היחידות מבחינת תחומי הפעילות 
ובסביבה  מאחרות  שונה  עבודה  המבצעות  מיוחדות  יחידות  למצוא  ניתן  ארגון  בכל 
אחרת. בשל כך, היחידות החריגות מאופיינות בעת הניתוח הכמותי באמצעות פרמטרים 
ייחודיים. הכללתן של יחידות מסוג זה בניתוח משווה עלולה לגרום לעיוות בתוצאות. 
במחקר של יז'מסקי, גרדר-שגיב ושר (2014) נעשה שימוש בניתוח אשכולות על מנת 
ובמטרה  הפעילות  תחומי  מבחינת  הומוגניות  לקבוצות  המשטרה  תחנות  את  לחלק 
הונחה  זו  במסגרת  נפרדת.  התייחסות  הדורשות  אלו  החריגות,  התחנות  את  לאתר 

תשואה משתנה לגודל ונבחר מודל אשר מבטיח השוואה בין יחידות בגודל דומה. 

עקב  למשל,  חריגים.  ניכוי  והוצע  ההומוגניות  חוסר  בעיית  הוזכרה  רבים  במחקרים 
ייחודיותן, הוצאו מהניתוח של תחנות משטרה בריטיות שתי יחידות הפועלות בלונדון 
כחריגה  באנגליה,  תעופה  בנמל  הפועלת  תחנה  הוגדרה  כן   ,(Thanassoulis, 1995)
באזורים  הפועלות  משטרה  יחידות  בין  המשווה  במחקר   .(Drake & Simper, 2005)
טרור                 לפעילות  החשופות  הבסקים  מחבל  יחידות  מהמדגם  הוצאו  בספרד,  עירוניים 
הוצאו   (2015) יז'מסקי  דומה, במחקר של  באופן   .(Diez-Ticio & Mancebon, 2002)
הונאה,  יחידות  מיוחדים:  פעילות  תחומי  שלהן  ישראל  במשטרת  יחידות  מהניתוח 
ימ"רים, מג"ב, מרחב דוד במחוז ירושלים, מרחב נמל התעופה בן-גוריון, תחנת בנימין 

ומרחבים חברון ושומרון במחוז ש"י. 

ניכוי חריגים בדוחות רשמיים עשויים להשתנות במהלך הזמן. למשל, בשנתון  כללי 
באזור  שבוצעו  עבירות  בגין  תיקים  נכללים  ואילך   2004 משנת  לישראל  הסטטיסטי 
יהודה ושומרון (מחוז ש"י) ואשר נפתחו במשטרת-ישראל (למ"ס, 2014), נתונים שלא 

נכללו בדוחות קודם לשנה זו. 

57  עבריין לא נודע
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5. סיכום
בחירת המשתנים לניתוח ובניית בסיס נתונים איכותי הן אבני היסוד של מחקר יישומי. 
מגזר  על  נתונים  איסוף  בעת  העולות  סוגיות  של  רשימה  הוצגה  זה  מסמך  במסגרת 

החקירות במשטרה על פני הזמן, כפי שבאה לביטוי במקורות מידע בינלאומיים. 

הרשימה המתומצתת מוצגת בטבלה 4 להלן ככלי עזר בתהליך בניית בסיס הנתונים. 
הקריטריונים בצד ימין של הטבלה, תלויי שאלת המחקר, משפיעים על הרכב קבוצת 

המדינות שייכללו בניתוח משווה לישראל.

 טבלה 4:   השוואת הכללים הנבחרים בסטטיסטיקה הפלילית בישראל, למדינות אחרות

מדינות שונות  מדינות דומות 
קריטריונים

מישראל לישראל 

הגדרת התיק הפלילי הנספר 
שוודיה אנגליה

בסטטיסטיקה המשטרתית (כללי סינון)

הולנד, פורטוגל,  רוב המדינות  קליטת נתונים לגבי תיקים פליליים ע"י 
צרפת באירופה וארה"ב גוף מרכזי 

בלגיה, דנמרק,  ספירת מספר עבירות בתיק פלילי ולא 
אנגליה, גרמניה, 

הונגריה, נורבגיה,  רק העבירה החמורה ביותר (בישראל עד 
הולנד, ארה"ב

שוודיה, שוויץ (2013

רוב המדינות  פתיחת תיק אחד במקרה שבו כמה 
שוודיה

באירופה חשודים השתתפו יחד בעבירה 

דנמרק, הולנד, 
אנגליה, גרמניה רישום תלונה סדרתית כמספר עבירות

נורבגיה, שוודיה

אנגליה, שוויץ הולנד, טורקיה גיל האחריות הפלילית

רוב המדינות 
קפריסין, פורטוגל הגיל המינימלי בו נאשם נחשב כבגיר 

באירופה

הולנד, גרמניה, 
בריטניה  הגדרת "תיק גלוי"

פינלנד, פורטוגל

וגם  שונות  במדינות  ממשלתיים  ארגונים  בידי  מתפרסמת  הפלילית  הסטטיסטיקה 
נכללת במאגרים של מספר ארגונים בינלאומיים הפתוחים לציבור. ואולם, טרם איסוף 
וגיבוש המלצות, מתחייבת זהירות  ניתוחם, הגעה לתובנות, הסקת מסקנות  נתונים, 
מירבית לאור הבדלים במדיניות הרישום והדיווח של נתוני פשיעה, פערים בין מערכות 
משפט ובחקיקה, הבדלים בבחירת מדדי תפוקה, חוסר זמינות של נתוני מדינות שונות 

ושינויים בהגדרות ובכללי הספירה לאורך זמן ועוד, כפי שצוינו במסגרת המסמך. 

מסמך זה מציג וממחיש בדוגמאות את רשימת המגבלות המהותיות שמומלץ להביא 
בחשבון באופן מוקפד, לכל החוקרים העוסקים בניתוח ביצועים במשטרה.
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מדריך לעולם הסקרים דמ

1 יקטרינה יז'מסקייר ל ך
תקצירוע

ל
הוראה,  ם הערכת  סקרי  שוק,  סקרי  בחירות,  סקרי   - עת  בכל  אותנו  מקיפים  סקרים  ה

סקר שירות בבית מלון ובקופת חולים, ועוד ועוד. בזכות חוזקות השיטה עלה הביקוש ס

לסקרים במגזר הציבורי והפרטי בכל העולם. השיפורים הטכנולוגיים בתחומי המחשוב רק י
והתקשורת הוזילו מאוד את ביצועם של סקרים ואפשרו את התפתחותו המואצת של ם

התחום. כך, כיום - במוסדות אקדמיים, בארגונים עסקיים גדולים ובמשרדי ממשלה 
בכל העולם משתמשים בסקרים ככלי משמעותי לקבלת החלטות בהיבטים נרחבים 
כחלק  ולעתים  עצמאי  באופן  לעתים  שסקרים,  שנים  מזה  זו,  במסגרת  ומגוונים. 
ומשמעותי.  מרכזי  ככלי  ישראל  במשטרת  משמשים  השונים,  בנושאים  ממחקרים 
מקצועיים,  מונחים  מילון  הכוללת  בסיסית  תיוג"  כ-"רשימת  נכתב  הנוכחי  המסמך 
סביב  קרובות  לעתים  שעולות  בעיות  עם  ההתמודדות  דרכי  אודות  מידע  המספק 
סוגיית הסקרים. כל זאת, במטרה לעזור למזמיני סקרים להשתתף בתהליכי התכנון 
והביצוע של סקרים העומדים ב"תו תקן איכות", כאלה העונים לדרישות המתודולוגיות 
המסמך  יתאר  כן  לתוצאותיהם.  ונכונה  ביקורתית  התייחסות  ולאפשר  המקובלות 
והביצוע  התכנון  בשלבי  לעתים  שעולות  והתנהגותיות  סטטיסטיות  סוגיות  בקצרה 
של סקרים, יספק סיבות אפשריות לפערים בתוצאות בין סקרים דומים ויתאר מקבץ 
במהלך  והמדגם,  השאלון  תכנון  בשלבי  עוד  מועד,  מבעוד  למנוע  שניתן  בעיות  של 

התשאול, ניתוח התוצאות והסקת המסקנות העולות מהסקר. 

1. מבוא
ורקע היסטורי בתחום. בפרק השני של  דוגמאות  ובו  זה מתייחס ל"מהו סקר"  פרק 
המסמך מתוארות דרישות עקרוניות מחברות סקרים העורכות סקרים על פי הזמנת 
המשטרה, שיטות המיועדות לבקרת איכות על עבודתן במהלך ביצוע הסקר וכן שיטות 
סקר  פנים,  אל  פנים  [סקר  ביניהן  ההבדלים  הדגשת  תוך  הנתונים,  לאיסוף  נפוצות 
טלפוני וסקר במילוי עצמי]. בסוף פרק זה מוסברת החשיבות שבבחירת עיתוי ביצוע 
הסקר וחשיבות התדירות הקבועה לתשאול בסקרים חוזרים. בפרק השלישי מוצגים 
קווים מנחים לכתיבתו של שאלון, בחירת אורכו ומבנהו. יודגש לעניין זה, כי קביעת 
חד-פעמיות  שאינן  החלטות  הן  והתשובות  השאלות  סוגי  ובחירת  השאלות  סדר 
ומתקבלות לעתים למספר שנים קדימה, ויש להן השלכות קריטיות על ניתוח מגמות 
המסמך  של  הרביעי  בפרק  חשיבותן.  ומכאן  חוזרים,  סקרים  סמך  על  שנים  לאורך 
מוצגים עקרונות של תורת הדגימה וההסקה הסטטיסטית, ללא שימוש בנוסחאות, 
תוך הסברים של מונחים סטטיסטיים בלבד. סיכומו של המסמך, באזכור שיטות וכלים 
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יועצת לחקר ביצועים, מדור מחקר ומדיניות, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון (אג"ת), משטרת ישראל.  1

PhD , בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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מחקריים אחרים, כאלטרנטיבה לסקרים. 

מהו סקר?  ךירדמ

ל
וע סקר הוא דרך לאיסוף שיטתי של מידע ממדגם אקראי, המשמש לאחר מכן לניתוח 

ל
סטטיסטי. בדרך כלל, מניתוח של קבוצת המשתתפים בסקר (מדגם-sample) מסיקים  ם

ה
ס לזיהוי  במעבדה  דגימות  ניתוח   .(population-אוכלוסייה) הציבור  כלל  לגבי  מסקנות 

ק 2

ר , או דגימה לצורך בקרת איכות בקו ייצור בתעשייה, כל  פלילי, סקר תצפיות התנהגות

י
ם אלה כדוגמאות, מבוססים על דגימה ואיסוף של תצפיות וניתוח סטטיסטי לאחר מכן. 

ואולם, מאחר ובמדעי החברה, בדרך כלל, מקור הנתונים בסקר הוא דעות סובייקטיביות 
נדרש  זה  ונשאלו שאלות, במחקר סקרים מסוג  של אנשים שנבחרו להיכלל במדגם 
שילוב של שיטות מחקר: כמותי ואיכותני. ראיונות במהלך סקר מתנהלים, בדרך כלל, 
ידי  על  מראש  שהוכן  ואחיד  מובנה  שאלון  פי  על  הנסקר,  שם  ובעילום  אישי  באופן 
- קבוצת מיקוד. להבדיל  מידע  לאיסוף  איכותנית אחרת  החוקרים, להבדיל משיטה 
הציבור  את  המייצגת  אנשים  של  גדולה  קבוצה  משתתפת  בסקר  מומחים,  מפורום 

הרחב, לאו דווקא את המומחים בנושא הנחקר. 

בתחום   - במשק  לאינפלציה  ציפיות  מגוונים:  בתחומים  בסקרים  לשימוש  דוגמאות 
הכלכלה; למידה של הרגלי תזונה, עישון, צריכת תרופות וחיסונים - בתחום הבריאות; 
חיזוי תוצאות בחירות - בסקר פוליטי; חיזוי ביקוש והערכת שביעות רצון ממוצר, או 
שירות - בסקר שיווקי; בדיקת העדפות והרגלים של לקוחות; בדיקת הצלחה או כישלון 
של מדיניות; בדיקת קשר סיבתי בין עמדות צרכנים לבין התנהגותם; בדיקת השערות 

בתחום ההתנהגות; הערכת עובדים ועוד ועוד.

רקע היסטורי

בסוף המאה ה-19, איש העסקים והפעיל החברתי צ'ארלס בות' ערך, ביוזמתו ומכספו, 

סדרת סקרים חברתיים מעמיקים בלונדון, המתועדת היום בארכיון של ספריית בית 
. המסמכים הסרוקים כוללים ראיונות עם תושבים ושוטרים, תמונות 3 הספר לכלכלה

ומפות, מהם ניתן ללמוד על המצב הכלכלי והחברתי בלונדון באותה תקופה, בפרט 

על אודות עוני, צריכת סמים ואלכוהול, זנות וחיי מהגרים. אומנם המחקר בוצע ללא 

שיטתיות של שאלונים ומדגמים המקובלת היום, אך בזכות ניתוח סטטיסטי תיאורי של 

המשובים שנאספו צוין המחקר בספרות כמחקר החלוצי בתחום הסקרים החברתיים. 

מבחינה אקדמית, תחום הסקרים התפתח בשנות ה-30-50 של המאה ה-20. ואולם 

והנפוץ בידי  מבחינת היישום, בשנות ה-80 של המאה ה-20 סקר הפך לכלי הנגיש 

ממשלות ואנשי מחקר בעולם המערבי. נכון להיום, חוקרים העושים שימוש בסקרים 
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הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ערכה בשנים 2008-2014 את "סקר תצפיות ארצי לשימוש בחגורות בטיחות"   2

ובשנים 2015-2016 - "סקר תצפיות ארצי - אמצעי בטיחות לילדים".

Charles Booth, Life and Labour of the People of London (1889-1903)   http://Booth.lse.ac.uk  3
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אנתרופולוגיה  סוציולוגיה,  סטטיסטיקה,   - החברה  במדעי  רב-תחומי  ידע  בעלי  הם 

בכל  ממשלה  ובמשרדי  גדולים  עסקיים  בארגונים  אקדמיים,  במוסדות  ופסיכולוגיה. 

נרחבים  בהיבטים  החלטות,  לקבלת  משמעותי  ככלי  בסקרים  משתמשים  העולם 

ומגוונים. 

בתחום הקרימינולוגיה, הקרוב יותר לענייננו כמשטרה, בסוף שנות ה-60 של המאה 

ה-20, נערכו סקרי הקורבנות הראשונים, במטרה להשלים את הסטטיסטיקה הפלילית 

הרשמית (המדווחת) ועל מנת לאמוד את היקפי הפשיעה האמיתיים בארצות הברית. 

מאז ועד היום מתוארות בספרות המגבלות העולות בראיונות של קורבנות הפשיעה, 

דוגמת נטייתם לדווח פחות על עבירות אשר בוצעו ע"י אנשים המוכרים להם, כמו גם 

על עבירות קלות או נטייתם לאחר את זמן הביצוע העבירה ביחס למועד התרחשותה 
4 NCVS בפועל (Gottfredson and Hindelang, 1977). בהתחשב בכך, בסקרי קורבנות 

אשר נערכים בארה"ב באופן שיטתי ע"י US Census Bureau מאז שנת 1973, שואלים 

את הנסקרים לגבי התרחשויות שאירעו במהלך ששת החודשים האחרונים בלבד (ולא 

במהלך השנה החולפת), תוך התייחסות לעבירות נבחרות (ולא לכל קשת העבירות, 

נערך   1975 בשנת   .(Groves et al., 2011) ולהבנתו)  המשיב  של  החופשית  לבחירתו 

סקר הקורבנות הראשון באוסטרליה ובשנת 1981 - בבריטניה. בישראל, "סקר נפגעי 

עבריינות" [בהמשך, הפך שמו ל"סקר נפגעי עבירה"] נערך לראשונה בשנת 1979, ע"י 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). 

בטבלאות 1-2 להלן מוצגות דוגמאות של סקרים הנוגעים לפעילות משטרת ישראל 

ואשר נערכו בשנים האחרונות ע"י גופים ממשלתיים ואקדמיים. דוגמאות אלו מובאות 

על מנת להמחיש את השונות הרבה בין הסקרים השונים: שונות מבחינת סוג הסקר, 

על  בשם, שם המרמז  ואפילו  חוזרים]  [בסקרים  הביצוע  תדירות  הנחקרת,  התקופה 

חובה  לכאורה,  חופפות  שאלות  השונים  הסקרים  בין  יש  אם  שגם  כך  הסקר,  מיקוד 

להיות עירניים בהסתכלות על הממצאים. 

כן יצוין, כי פרק בשנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל (מ"י, 2017 ,2016) וכן מאמרים 

לאורך  הוקדשו  במחקר",  "העיקר  משטרה  בנושאי  המאמרים  באסופות  מעטים  לא 

חיים   ,(2014) קרוננפלד   ,(2012) (ימין  בתחום המשטרתי  לסקרים  השנים האחרונות 

(2015), חכימי (2015), רוטשילד (2015), מילר-כהן (2017), רוטשילד (2017)). 

National Crime Victimization Survey (1993-today) or National Crime Survey (1973-1992)  4
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 טבלה 1   דוגמאות של סקרים בנושא שיטור, פשיעה וקורבנות פשיעה בישראל

מזמיני הסקר תדירות תקופה הנחקרת שם הסקר

חצי-
2008-2015

שנתית5 סקר השירות לאזרח

2016-2017

2008,2009
62012,2013 סקר נפגעי עבירה

2014
שנתית

משטרה סקר עמדות, שביעות רצון ואמון 
2016-2017 כלפי המשטרה

("סקר התחנות הגדול")7

2014-2015 סקר תושבי דרום תל-אביב

סקר חברה ערבית

חד-פעמית 2013 סקר עמדות אזרחים - תחנת 
מטה יהודה

2014-2016 סקר ביטחון אישי

8 משרד לבט"פ1979,1981
1990,1991 ולמ"ססקר נפגעי עבריינות שנתית

2000

סקר התנהגויות אנטי חברתיות 
משרד לבט"פ 2015-2017

בקרב בני הנוער

משרד הרווחה
והשירותים חברתיים חד-פעמית 2014 הסקר הלאומי לתופעת הזנות

ומשרד לבט"פ

סקר טלפוני שנערך ע"י מכוני סקרים בהזמנת משטרת ישראל בקרב אנשים שקיבלו את השירות המשטרתי בשנה   5

הנחקרת ממוקד 100, מכוחות סיור או במרכז שירות לאזרח בתחנה (ימין, 2012), (מילר-כהן, 2017).

(קרוננפלד, 2014), (רוטשילד, 2015), (רוטשילד, 2017)  6

לראשונה, הסקר מאפשר ניתוח ברמת התחנה והתשאול מתבצע במהלך כל השנה.  7

משרד המשטרה בעבר הוא המשרד לביטחון הפנים היום 8 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



ל ךירדמ
לוע

 ם
ה

ס
ירק

ם

200

 טבלה 2    סקרים בנושא אמון הציבור במשטרת ישראל ]בתדירות שנתית[

מזמיני הסקר תקופה הנחקרת שם הסקר

משרד לבט"פ 1998-2007 הערכות ועמדות הציבור כלפי 
(שמואלי, 2015) 2012-2014 משטרת ישראל

אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת ביצועי המגזר הציבורי בישראל: 
בן גוריון בנגב 2001-2016 ניתוח עמדות אזרחים והערכת 

(ויגודה-גדות ואחרים, 2016) מצב לאומית

אוניברסיטת חיפה 2000-2005
מדד שלטון החוק

(רטנר, 2017) 2017 ,2007-2014

המכון הישראלי לדמוקרטיה
2003-2016 מדד הדמוקרטיה הישראלית

(הרמן ואחרים, 2016)

משטרת ישראל
2016-2017 "סקר התחנות הגדול"

(רוטשילד, 2017)

כי  תמה  אין  כן,  על  ישראל.  למשטרת  בסקרים  בשימוש  גלומים  יתרונות  מעט  לא 
השימוש בכלי זה בשנים האחרונות, הוא נרחב. כדלקמן:

רצון הציבור מהשירות 9 ושביעות  תחושת הביטחון, אמון הציבור  דוגמת  o מושגים 
על  אולם,  אבסולוטיים.  מושגים  ואינם  ישיר  באופן  מדידים  אינם  המשטרתי 
לאורך  הציבור  בקרב  שחלים  השינויים  את  להעריך  ניתן  אישיים  ראיונות  סמך 
החיים,  ניסיון  מבחינת  נבדלים  אנשים  בחברה.  קבוצות  בין  עמדות  ולהשוות  זמן 
את  להכיר  חשוב  ולכן  וכו',  מהשירות  הציפיות  החינוך,  ההשכלה,  התפיסות, 
העדפותיהם ואת תחושותיהם הסובייקטיביות על מנת לשפר את שביעות רצונם 

מהשירות המשטרתי ולעמוד בציפיותיהם. 

o הסטטיסטיקה הפלילית המשטרתית לא מציגה את היקפי הפשיעה באופן מלא 
ככלל.  לרשויות  הדיווח  לתמונת  בדומה  למשטרה,  עבירות  על  דיווח  חוסר  עקב 
השלמת הנתונים נעשית בעזרת אומדני ההיפגעות: על כן, בסקר "נפגעי עבירה" 
שבוצע ביוזמת המשטרה (טבלה 1 לעיל) האזרח נשאל האם הוא או בני ביתו נפגעו 
מפשיעה בשנה החולפת, האם דיווחו על כך למשטרה ואם לא דיווחו, מהן הסיבות 

לאי הדיווח. 

o ביכולתו של מזמין הסקר להגיב יותר מהר ויותר נכון לשינויים המתרחשים בשטח, 
שכן לעתים הוא מקבל באמצעות הסקר משוב חוזר ומעמיק לגבי תופעה ספציפית 
(דוגמת מקרי אלימות במשפחה, ברחוב או בבית הספר), עוד טרם פרסום וניתוח 

הסטטיסטיקה הפלילית בנושא. 

ללמוד  ניתן  למשל,  במדיניות.  אפקטיביות  של  היבטים  לבדוק  ניתן  סקר  o בעזרת 
בעיניהם  המצב  שינוי  על  ולהצביע  אזרחים  של  ובתחושות  במודעות  שינויים  על 

הגדרת המונח, תיאור הגורמים המשפיעים על מידת האמון במשטרה וסקרים שנערכו בתחום מוצגים בהרחבה   9

במאמרים (ברוכמן, גורן ודיין בן-זיקרי, 2012) ו-(חכימי, 2015).
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מדיניות  של  הפעלתה  ואחרי  לפני  שנערכו  סקרים  מניתוח   - לרעה  או  לטובה   -
חדשה, או לפי סקרים שהופנו לקבוצת מחקר שקיבלה שירות חדש אל מול קבוצת 

ביקורת שלא קיבלה אותו. 

o סקר בודד מספק תמונת מצב ואילו סדרת סקרים זהים מספקת את המידע לאורך 
זמן ומאפשרת ניתוח מגמות, המשמש, הן לניתוח העבר והן לתכנון העתיד. 

11 o בדיקת אקלים ארגוני או "שביעות רצון מהעבודה של שוטרי משטרת ישראל" 10
הבעת  תוך  ואמיתי,  כן  מענה  ומעודדת  חששות  מונעת  אנונימי,  סקר  באמצעות 
המשאב  ניהול  החלטות  קבלת  לשם  משמשים  זה  מסוג  סקרים  בונה.  ביקורת 

האנושי במשטרה.

הלשכה  היא  בישראל  הציבורי  במגזר  סקרים  של  והרשמית  המקצועית  המבצעת 

ושוטפים,  חד-פעמיים  סקרים  עורכת  אשר  הלמ"ס,   - לסטטיסטיקה  המרכזית 
וכן מפקד אוכלוסין 12 נסקרים,  דגימה של  , תוך  וסקרי עסקים ביניהם סקרי משפחה 

. לפי פקודת הסטטיסטיקה משנת 1972, אי-13 בו משתתפת כלל האוכלוסיה במדינה
14 . השבה על סקר חובה של הלמ"ס, דוגמת מפקד האוכלוסין, מהווה עבירה פלילית

לצורך שמירת הפרטיות והסודיות, הנתונים שהלמ"ס מפרסמת לא מאפשרים זיהוי 

הנסקר (פרט או חברה) ואינם ניתנים למסירה, במבנה הגולמי שלהם לרשויות אחרות. 

לציין, כי אין כל דרישה המחייבת בחוק אזרחים להשיב לסקרים שנערכים ע"י גופים 
15.( אחרים (ממשלתיים או עסקיים

בעת הנוכחית, הגופים המזמינים סקרים חוץ-ארגוניים הם  באשר למשטרת ישראל 

מחלקת אסטרטגיה באגף התכנון והארגון והיחידה לשיפור איכות השירות, הכפופה 

לאגף השיטור. בשונה, בכל הנוגע לסקרים פנים-ארגוניים, הגוף המזמין ועל פי רוב 

המבצע, במשטרת ישראל, הוא מחלקת מדעי ההתנהגות (ממד"ה) באגף משאבי אנוש.

2. ארגון וניהול של סקרים
דרישות ממבצעי הסקרים

הם  במכרזים  הסקרים  מבצעי  מול  אל  בדרישות  מצוינים  כלל  שבדרך  הפרמטרים 
לקוחות  של  רצון  שביעות  השירות,  תמורת  מחיר  הסקר,  מארגני  של  מומחיות 
יכולות  אבטחת המידע אליו נחשפים מבצעי הסקר,  עמידה בזמנים,  קודמים, יכולת 
איסוף המידע בשיטה הנבחרת ויכולת להשיג מסגרת דגימה המייצגת את אוכלוסיית 
המטרה במחקר. לציין, כי הרשימה המוזכרת אינה מלאה ללא דרישת הוכחה לחוסר 

"סקר אקלים ארגוני" נערך ע"י ממד"ה משנת 1997 בתדירות דו-שנתית, נקרא "סקר שירות הפנים" בשנים 2012   10

ו-2014 (חיים, 2015).

הסקר פנה למשרתים במשטרה הכחולה ובמג"ב ולמשפחות השוטרים. הוזמן ע"י משרד לבט"פ בשנת 2000  11

www.cbs.gov.il/skarim/mainseker_h_new.htm  12

13  המפקד (census) נערך פעם בעשור ומשתתפת בו 100% של האוכלוסייה במדינה.

14  עונש של עד שלושה חודשי מאסר, או קנס כספי

15  דוגמאות של מכוני סקרים פרטיים: דיאלוג, מכון לגאוקרטוגרפיה, מכון סמית, חברת CI, מידע שיווקי
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הכשרת הסוקרים המתאימה. בפרק זה מתוארות מספר בעיות  ניגוד עניינים ויכולת 

הנובעות מחוסר התחשבות בדרישות הללו.מ חשוב שסקר יתבצע ע"י גוף נייטראלי, נטול אינטרס כלשהו, כך שתוצאות הסקר לא ךירד בהכרח תצדקנה מדיניות מסוימת או תתמוכנה בהחלטות שהתקבלו בארגון המזמין. ל  בסקר לוע הסקרים:  מבצעי  של  נייטראליות  מחוסר  הצפוי  ולנזק  עניינים  לניגוד  דוגמא  נסקרים  ם שכנוע  לשם  התשאול  את  המנצל  מפלגה  חבר  הוא  הסוקר  כאשר  פוליטי,  ה
להצביע עבור מפלגתו ורושם את המתלבטים כמצביעים פוטנציאליים עבור מפלגתו, ס צפויות להתקבל תוצאות שונות מתוצאות ההצבעה בפועל.ירק ם

ורענון  הדרכות  שעברו  מנוסים  סוקרים  נדרשים  גבוהה  באיכות  סקרים  ביצוע  לשם 
תדיר של נהלים. בנוהלי העבודה של הסוקרים, בדרך כלל, נדרשת שמירה על סודיות, 
הופעה חיצונית מסודרת (בסקרי שטח), התנהגות מאופקת, יצירת קשר עם הנסקר 
שלא בשעות המנוחה, פנייה באדיבות ובנימוס, ללא הבעה של דעות אישיות (למשל 
פוליטיות) וללא הפעלת לחץ כלשהו. סקר הנערך ע"י אנשים שלא הוכשרו לכך ושלא 
פועלים בהתאם לכללים הנדרשים כמפורטים לעיל, עלול להניב תוצאות לא מהימנות 

ואף לגרום ליחס שלילי ולא מכבד כלפי הארגון מזמין הסקר. 

 - המשטרה  מעולם  הפעם  כדוגמא,  מחיר.  יש  לעיל  המתוארות  הדרישות  להזנחת 
בעבר, מתוך מיקוד בנושא השירות לאזרח, היה נהוג לבצע פניה יזומה, טלפונית, מצד 
נציגים משטרתיים לאזרח. זאת, זמן קצר לאחר פנייתו למשטרה, כאשר התיק נמצא 
יש ציפייה לפתרון הבעיה או לעדכונים בנוגע לעניינו.  ולמתלונן או לנפגע,  בחקירה 
במסגרת הפניה, האזרחים נשאלו לגבי טיב השירות שקיבלו בתחנה, במוקד 100 או 
מכוח הסיור. למרות שהסוקרים - שוטרים או מתנדבים - לא שירתו בתחנה או במוקד 
הספציפיים, לא היו מעורבים אישית במקרה המדובר והבטיחו אנונימיות לנסקרים, 
האומדנים למדדי איכות השירות, לעתים קרובות, היו גבוהים מתוצאות "סקר השירות 
לאזרח" שבוצע ע"י חברות חיצוניות באותה תקופה. ניסיון זה מלמד, שכאשר שוטרים 
הם אלה שסוקרים, אזרחים מעלים במהלך התשאול טענות כלפי הטיפול המשטרתי 
בעניינם או שואלים שאלות אישיות, מה שהופך את התשאול לשיח חופשי, החורג 
שהשיח  מכיוון  מתודולוגית.  מבחינה  מראש  שאושר  והאחיד  המובנה  מהשאלון 
המתפתח לא מספק את התשובות לאזרחים בעניינם ואף לא מספק תשובות ברורות 

וכנות לשאלות הסקר, אין בו תועלת לאף אחד מהצדדים. 

סקר גישוש - סקר ראשוני ומצומצם בהיקפו, המיועד לבחינת בהירות ומבנה השאלון 
ולבקרת תהליכי איסוף הנתונים בשטח. במצב בו בסקר גישוש מתגלים מקרים רבים 

של חוסר עקביות בתשובות הנסקרים, אי השבה לסקר או דילוגים בין השאלות, כדאי 16
לשקול שינויים בניסוח השאלון או במבנה שלו, במועדי הפניות לנסקרים או במועד 
תחילת ביצוע הסקר. סקר גישוש עוזר גם להערכת השונות בין התשובות, הנדרשת 
גודל המדגם הנדרש. לעתים, קודם לסקר גישוש מחקר איכותני, לשם  לשם קביעת 

הבנת עולם התוכן ועל מנת לסייע בהגדרת שאלות המחקר הכמותי.

להלן שיטות בקרת איכות לעבודה של הסוקרים במהלך הסקר: 
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16  אפשרויות: סירוב לענות, קשיי שפה, זמן לא מתאים, לא יודע, לא זוכר, מתלבט, טרם החליט
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בראיון טלפוני - בדיקות מילוי הטופס הממוחשב (משך הראיון וקצב הקלדה); האזנה 
לשיחות המוקלטות בין הסוקר לבין הנסקרים; בסקר פנים אל פנים - שימוש ב-"לקוח 
סמוי" כאשר הנסקר הנו בפועל נציג של מזמיני הסקר. לפעמים, קצב הקלדה מהיר 

מידי ואחוז מסרבים לענות נמוך מידי יכולים להצביע על זיוף של התשובות. 
להשוואה, דוגמאות לשיעורי ההיענות לסקרים שנערכו בישראל בשנים האחרונות: 17

והמשרד  הלמ"ס  של  פעולה  בשיתוף  שבוצע   ,2014 בשנת  אישי"  ביטחון  ב-"סקר 
לביטחון הפנים (המשרד לבט"פ) - 70%; בסקרים פוליטיים של מכוני סקרים פרטיים 
- בין 20% ל-40%. יש להחליט מראש מהם סדרי הגודל לשיעורי ההיענות הסבירים 

ולרמת הדיוק המצופים מתוצאות הסקר המתוכנן. 

במדיניות  אתיות  לסוגיות  הנוגעים  נוספים  ליקויים  להתגלות  יכולים  הביקורת  בזמן 
ביצוע  לשם  הראיונות  את  מנצלת  הסקרים  חברת  כאשר  למשל,  הסקרים,  חברת 
מספר סקרים (במילים אחרות, מבצעת "סקר טרמפ"), במטרה להוזיל את עלויותיה 
ככל  הסקרים:  איכות  חשבון  על  באה  זה  מסוג  הוזלה  כי  להבין,  חשוב  התפעוליות. 
שהתשאול מתארך, ההיענות יורדת. ומכיוון שרצף השאלות ידוע כמשפיע על דעתו 
שנבחר  בנושא  ה"פוקוס"  את  מאבד  הסקר  המסמך),  בהמשך  (פירוט  הנסקר  של 

במטרת המחקר. 

מומלצת בקרה לטיב הסקר גם לאחר סיומו, באמצעות הבדיקות הבאות:

o האם המדגם שהתקבל בפועל באמת מייצג את כלל האוכלוסיה הנחקרת?

o האם יש עקביות בתוצאותיהם של סקרים חוזרים? למשל, האם המסקנות, בניתוח 
מספר  לאורך  תקפות  נשארו  מדיניות,  של  הצלחתה  מידת  את  המסביר  סיבתי 

שנים?

o האם התממשו התחזיות שהתבססו על ממצאי סקרים קודמים? 

בכל בדיקה חשוב להבין את הסיבות לקיום הפערים עוד לפני תכנונו של הסקר הבא.

שיטות איסוף הנתונים בסקר

ככלל, שיטת איסוף הנתונים לסקר נבחרת משיקולים מתודולוגיים ומשיקולי עלות-
תועלת. לפעמים מוצדק שילוב של השיטות, במטרה להעלות את שיעורי ההיענות. 
ואינו מספק, באמצעות סקר  למשל, השלמות מדגם המתנהל בראיונות הטלפוניים, 
אנטי  התנהגויות  "סקר  (כגון  אינטרנטי  סקר  עם  טלפוני  סקר  של  שילוב  או  שטח 
חברתיות בקרב בני נוער" בשנת 2017). ואולם, יש לשים לב, כי ייתכן שערבוב שונה בין 
שיטות האיסוף או החלפת השיטה בשנה מסוימת בסקר חוזר, ישפיעו על התוצאות. 

בין ממצאי סקרים הנערכים בשיטות איסוף  להלן תוצגנה סיבות אפשריות לפערים 
שונות, תוך הדגשת החוזקות והחולשות של כל אחת מהשיטות הנפוצות על פי סדר 
טלפוני  סקר  שטח),  (סקר  פנים  אל  פנים  סקר  הסקרים:  בעולם  הכרונולוגי  הופעתן 

וסקר במילוי עצמי. 

17  המשלים לאחוז המסרבים לענות בקרב הנשאלים
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הסקרים,  חברות  של  הטלפוניים  מהמוקדים  נערכו  במסמך  המוזכרים  הסקרים  רוב 

(ויגודה-גדות מ בישראל"  הציבורי  מגזר  "ביצועי  שטח  סקרי  הם  מהכלל  כשיוצאים  ואחרים, 2016), "סקר שיטור רגלי" שנערך במהלך שנת 2017 בהזמנת המשטרה וכן ירד סקרי אקלים פנים-ארגוניים של מ"י, המתבצעים במילוי עצמי במערכות הממוחשבות ל ך של המשטרה (סקרי דואר עד שנת 2009) (חיים, 2015).לוע

 ם
ה

ס
סקר פנים אל פנים )סקר שטח(ק יר

בסקר מסוג זה הסוקר מראיין את הנסקר פנים אל פנים, ממלא טופס נייר או מקליד את ם
תשובותיו ישירות למחשב נייד וממנו, מזין את המידע למערכת ממוחשבת. סקר שטח 
הוא יקר, אך מועדף במקרה של שאלון ארוך ומעמיק או שאלון הפונה לאוכלוסיות 
מיוחדות, כאשר סביר להניח שאנשים לא ירצו או לא יוכלו להשתתף בסקר המתנהל 

בשיטת איסוף אחרת. 

בסקר שטח נוצר מפגש פיזי בין סוקר לנסקר, לכן ייתכן, כי מראה חיצוני ו/או שפת הגוף 
של הסוקר, בנוסף למהימנותו המקצועית, ישפיעו משמעותית על שיעורי ההיענות, 
על ייצוגיות המדגם שיתקבל או אפילו על תוצאותיו (Isaak and Michael, 1997). למשל, 
נוח לתקשר עם אנשים מקבוצה מסוימת באוכלוסייה, סביר שהוא יבחר  אם לסוקר 
לפנות דווקא אליה (דוגמת קבוצת גיל, מין, מגזר, שפה, משלח-יד) ולא יפנה לאנשים 
באופן אקראי, שזה מה שמצופה ממנו. בנוסף, בסקר מסוג זה, הסוקר יכול להשפיע 
אם  חשיבותו,  בהדגשת  בסקר  להשתתף  הנסקרים  עידוד  דרך  המפגש  תוצאות  על 
מורגש צורך בכך, או ע"י הבהרת הניסוח של שאלות אם הנסקר מתקשה להבין אותן, 
על ידי בחירת מיקום נוח לראיון, וכן יש לו שליטה חלקית על זמן ואורך המפגש עם כל 
נסקר. ואולם, הנסקר יכול לרצות להרשים את המראיין או לחשוש לחשוף את דעותיו 
(שלא תקינות פוליטית, למשל) במפגש פנים אל פנים, ולכן לא לענות בכנות או לדלג 
על חלק מהשאלות. על מנת לצמצם את השפעת אישיות הסוקרים על התוצאות, גורם 
שלא ניתן לכמת ולקחת בחשבון בניתוח, מומלץ להגביל את האינטראקציה בין הסוקר 

לבין הנסקר בזמן הראיון ולהגדיר את הגבולות מראש, בנוהלי עבודת הסוקרים. 

ראיון טלפוני

בראיון טלפוני הסוקר מתקשר אל נסקר שנבחר באופן אקראי מתוך רשימת דגימה 
שמוכנה וסגורה מראש. הסוקר מראיין את הנסקר וממלא את הטופס הממוחשב על פי 
התשובות שהוא מקבל. הנסקר לא רואה את הטופס ומסתמך על הקריין (הסוקר), לכן 
הוא יכול להיות מושפע מהאינטונציה (מונוטונית או רגשית ומלאה הדגשים קוליים), 
מקצב הדיבור, מעוצמת קולו של הסוקר ומידת הדיוק בקריאתו. בדרך כלל, הנסקר לא 
יכול לחזור לשאלות קודמות, עליהן כבר השיב, או לשנות את דעתו תוך כדי תשאול, 

כי הטופס הממוחשב נסגר בתום כל תשובה וזמן התשאול מוגבל. 

בעיקר  נערכו  טלפוניים  וסקרים  נדיר  היה  ניידים  בטלפונים  שימוש  כעשור,  לפני 
נתונים טלפוני מתבצע בשני הערוצים, כאשר  איסוף  כיום,  ביתיים.  במכשירי טלפון 

הטלפונים הניידים הם הדומיננטיים ברשימת הדגימה.
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רדמ מילוי עצמי

ל ךי בעבר, הנסקר היה ממלא שאלון נייר בכתב ומחזיר אותו לחברת הסקרים באמצעות 

וע הדואר. כיום, מקובל למלא טופס ממוחשב באופן עצמאי באמצעות האינטרנט. לציין, 

ל
כיום  ם כי קיימות מספר שיטות להפצת השאלונים ולהתקשרות עם נסקרים הנהוגות 

ה
ס

הסכמה  שהביעו  מאנשים  המורכב  אינטרנטי  לפאנל  פניה  העצמי:  המילוי  בשיטת 

רק על  לסלולר,  טקסט  בהודעות  או  אלקטרוני  בדואר  פניה  בסקרים,  להשתתף  מראש 

י
ם פי רשימת דגימה. מיתרונות השיטה: עלות ביצוע סקר נמוכה; הנסקר שולט על זמן 

על  ולענות  לקבל החלטות  כדי  זמן לחשוב  יותר  לו  יש  ולכן  והקצב  התשאול, הרצף 
שאלות הסקר. ואולם לעתים, דחיות במילוי הטפסים גורמות לעיכוב משמעותי בשלב 
איסוף הנתונים ומוסיפות עלויות עקב הצורך בניהול מערך תזכורות. שיטת מילוי עצמי 
באינטרנט היא החסכונית במונחי זמן וכסף לחברת הסקרים, שכן לא נדרש בה שלב 
של קליטת הנתונים לתוך המערכת הממוחשבת. הקליטה האוטומטית של השאלון 
טעויות  ומונעת  מהירה  היא  הסקרים  חברת  של  למערכות  מהאינטרנט  הממוחשב 

הקלדה שנפוצות בסקרי השטח ובסקרים הטלפוניים. 

בסקר האינטרנטי יש חשש לקבל מדגם שאינו מקרי ושאינו מייצג את כלל הציבור. 
סלקטיבי.  מדגם  יתקבל  ולכן  ביוזמתם  זה  מסוג  בסקר  משתתפים  אנשים  למעשה, 
על מנת להתגבר על המגבלה, לשמור על מדגם מייצג ולמנוע כפילויות במענה (שכן 
נסקר יכול לענות על אותו שאלון יותר מפעם אחת), בסקרי הלמ"ס, למשל, יש דרישת 
במדגם  שנבחרו  לנסקרים  אישי  באופן  שנשלחים  וסיסמה  שם  באמצעות  הזדהות 

המתוכנן. 

אוכלוסייה  כללי,  באופן  עצמי":  "מילוי  בשיטת  דיווח  להטיית  נוספת  סיבה  קיימת 
 .(Isaak and Michael, 1997) כתובים  בסקרים  להשתתף  פחות  נוטה  משכילה  פחות 
צעירים,  אנשים  מאשר  פחות  הרבה  באינטרנט  משתמשים  קשישים  שכיום,  מכיוון 
בקשה למילוי עצמי באינטרנט גורמת ל"כיסוי" חסר של אוכלוסיית הקשישים בסקר 
(undercoverage). בעבר נוצרה בעיה דומה עקב הרגלי שימוש בטלפונים ביתיים בקרב 
הקשישים. אם נסקר מתקשה לענות לבד לשאלות הסקר, הוא יפנה לסובבים אותו 
וייתכן שיושפע מדעותיהם ותשובתו כבר לא תהיה אישית. לפיכך, חשוב להתאים את 

שיטת האיסוף בסקר לדרישות ומגבלות של אוכלוסיית המחקר. 

עיתוי ותדירות התשאול 

לצרכים  לענות  מתבקשים  הסקרים  מזמיני  לתשאול,  והתדירות  העיתוי  בקביעת 
ניהוליים של מקבלי ההחלטות בארגוניהם ולשמור על מסגרות תקציביות, מבלי לפגוע 
בדרישות מתודולוגיות. פרק זה יתמקד באילוצי תכנון הזמנים ויספק המלצות לדרכי 

התמודדות איתם. 

כדלקמן:

o אם מטרת המחקר היא לבדוק את הדעות והתחושות האישיות של אנשים בשגרת 
לנושא  מוגברת  תקשורתית  חשיפה  של  בזמן  תשאול  לבצע  מומלץ  לא  חייהם, 
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הנחקר, בזמן אירועים מיוחדים או מיד לאחר מהם (אירועים ביטחוניים, למשל). 

את דמ לפזר  מומלץ  הנחקרת,  השנה  כל  לגבי  כללית  מצב  תמונת  לקבל  מנת  על  o ר

התשאול בצורה אחידה על פני הזמן ולראיין אנשים במהלך כל השנה ולא במהלך ךי תקופה מצומצמת [כמו חודש בודד].ל  בסקר חוזר, על מנת להתגבר על עונתיות בסוגי הפשיעה ובפעילות המשטרתית, לוע o ם  
על ה לחזור  מומלץ  השנה,  של  מסוימים  בחודשים  התשאול  תקופת  נקבעה  אם 

ס
עוקבים ק לסקרים  קבועה  תדירות  המקבילה.  בתקופה  הבאה  בשנה  התשאול  בחודשים יר וניתוח מגמות. כאשר התשאול נערך  מאפשרת השוואה בין התקופות  ם

שונים של השנים השונות, יכולת ההשוואה בין השנים על סמך נתוני הסקר נפגעת 
18.[ [למשל, בסקר "מדד שלטון החוק בשנים 2000-2010"

o בסקרי קורבנות בהם בקשה להתייחסות מדויקת של הנסקר לזמן אירוע ממנו נפגע 
היא חשובה להשלמה נכונה של הסטטיסטיקה הפלילית הרשמית, לאור המגבלות 
של הזיכרון האנושי לטווח הארוך, עדיף לבצע סקרים בתדירות חצי-שנתית ולא 
שנתית. באופן זה עולה הביטחון שהדיווח שמתקבל בסקר באמת מתייחס לתקופה 
הנחקרת ולא לתקופה ארוכה יותר. מן הסתם, העלייה בדיוק באה בתמורה לעלייה 

בתדירות הסקרים ובעלויות.

o חשוב למנוע מצב של כפילות בסקרים. למשל, כאשר מתבצעים בו-זמנית סקרים 
באותו נושא ע"י מספר גופים ציבוריים: יחידות שונות במשטרה, המשרד לבט"פ, 
הלמ"ס, משרד התחבורה, מועצות מקומיות וכו'. זאת, מכיוון שריבוי סקרים נתפש 
כמטרד בעיני האזרחים וכמותרות על חשבון משלמי המיסים. על מזמיני הסקרים 

לדאוג לתיאום בנושא, לענייננו - בין המשטרה, המשרד לבט"פ והלמ"ס.

3. מבנה וניסוח של השאלון
ניסוח שאלות המחקר באמצעות רשימה מצומצמת של שאלות קונקרטיות, קביעת 
לכימות  הדרך  ובחירת  התשובות  סוגי  בין  בחירה  השאלות,  וסדר  השאלון  אורך 
דרך  אבני  מספר  להלן  טריוויאליות.  לא  משימות  הן  אלה  כל  המילוליות,  התשובות 

בתכנון מבנה השאלון כמו גם סוגיות בניסוח המילולי של השאלון:

o פתיח לסקר חייב לכלול את הפרטים הבאים: הזדהות של חברת הסקרים המבצעת 
ובהיר של מטרת המחקר, חשיבותו  את הסקר מטעם המזמין. נדרש הסבר קצר 
ואורכו. פניה ישירה, ברורה ומכובדת לאזרח מעודדת אותו להקדיש את זמנו לסקר 
ולא לסרב מיד, למרות שהוא לא מחויב לענות לסקרים שנערכים ע"י מכוני מחקר 
פרטיים. נייטראליות מצד חברת הסקרים והבטחת אנונימיות של המשיב מצמצמות 

חששות של הנסקר מהבעת דעתו האמיתית במהלך התשאול. 

o אם השתתפות בסקר מותנית בניסיון של הנסקר (כגון - קיבל טיפול משטרתי בעבר, 
או היה קורבן עבירה) או כאשר נחקרת קבוצה באוכלוסייה (למשל, בני 18 ומעלה), 
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מלכתחילה  לוודא  מנת  על  השאלון  בתחילת  כבר  הסינון  שאלת  את  להכניס  יש 
משאלות  לחלק  התניה  מהווה  סינון  שאלת  אם  הקריטריונים.  על  עונה  שהנסקר 
הסקר, אז היא תופיע באמצע השאלון, במקום המתאים. בסקרים החוזרים חשוב 
ניתוח  ביצוע  שיתאפשר  מנת  על  הסינון  שאלת  של  הקבוע  הניסוח  על  לשמור 
הבאה:  בדוגמא  כמו  שלא  למשל,  אוכלוסייה.  אותה  לגבי  הזמן  פני  על  השוואתי 
2017, שאלת הסינון ב-"מדד שלטון החוק" בדקה האם הנסקר בא במגע  בשנת 
עם גורמי משטרה "במהלך השנתיים שחלפו", בעוד שבשנת 2010 נשאל הנסקר 
בשאלת הסינון לגבי תקופה אחרת: "...במהלך 5 השנים האחרונות" (רטנר, 2010, 

.(2017

ולכלל  לנסקרים  לסוקרים,  לחוקרים,  וברור  מדויק  להיות  צריך  השאלון  o ניסוח 
אין להשתמש במונחים משטרתיים או בקיצורים שאינם  הציבור. לפיכך, למשל, 
לאוכלוסיית  מותאמת  להיות  השאלון  שפת  על  כללי,  באופן  לאזרחים.  נהירים 
מומלץ  לא  והתשובות.  השאלות  של  לפרשנות  אפשרויות  לצמצם  יש  הנסקרים. 
להשתמש במשפטים ארוכים ומעורפלים, במשפטים חצויים, בשלילה כפולה וכו'. 
כדאי לבדוק האם השאלון מובן לכולם בסקר גישוש או בקבוצת מיקוד מצומצמת, 

עוד טרם היציאה לסקר.

o לפני ששואלים מה דעתו האישית של נסקר, אין להזכיר בהקדמה דעות המקובלות 
בציבור, נורמות או דעות של אנשים מפורסמים, על מנת שלא לכוון את הנסקר 

לתשובה, שלאו דווקא זהה לדעתו האישית. 

המעודדות  רגשי,  מטען  עם  במילים  להשתמש  או  מיוחדים  אירועים  להזכיר  o אין 
תגובה רגשית של הנסקרים. יש למנוע הכוונה לתשובה מסוימת בשאלה עצמה, 
תוך ניצול הרצון הטבעי של אנשים להסכים, במקום להביע עמדה אחרת. למשל, 

תשובה המתבקשת לשאלה המתחילה בפתיח "האם זה נכון..?" תהיה - "נכון". 

o להמחשה, ראו הערה בשולי עמוד זה - דוגמא למצב בו שינוי קל בניסוח המילולי 
19. (Isaak and Michael, 1997) של השאלה גרם לתוצאות שונות מאוד בסקרים

o יש משמעות לסדר השאלות בשאלון. לפעמים, הנסקר ממשיך לחשוב על נושא 
מסוים לאורך רצף של מספר שאלות ונוצרת תלות בין תשובותיו. תלות זו היא כה 
חזקה, שלעתים, בסקר ארוך, הנסקר עונה אחרת על שאלה זהה הנשאלת בתחילת 
הסקר, ובסופו (Browne and Keeley, 1998). לפעמים, רצף של שאלות עקביות, או 
מנוגדות, מניב תוצאות שונות לשאלה זהה (Tourangeau, 1999). גם כאשר קושי 
לענות עולה מ-"שאלות חימום" פשוטות לשאלות המורכבות המופיעות בהמשך 
התשאול, יש חשיבות לסדר. אם סדר השאלות ישתנה, או שהשאלון יתקצר, סביר 
להניח שהתשובות תשתנינה. על מנת לבצע ניתוח לאורך זמן על סמך סדרה של 
סקרים חוזרים, יש לשמור על אורך קבוע של השאלון, תוך שמירה על סדר שאלות 

קבוע. 

 How do the Scots feel about the movement to become independent from England? - 51% vote for"  19

 "independence for Scotland", but only 34% support "an independent Scotland separate from the UK." ("All set
(for independence?" The Economist, 1998
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o בכוחו של ניסוח כדי להשפיע על ההבנה, הדיוק ומהירות התגובה של הנסקרים. 
בין  ייתכן בלבול  אינה שפת אימם,  לדוברי עברית שעברית  למשל, בסקר הפונה 
בעזרת  מראש  למנוע  ניתן  זה  מסוג  בלבול  כדוגמא.  ו-"אמונה",  "אמון"  המילים 
שאלונים  להכין  מומלץ  כישראל,  רב-לשונית  בחברה  נוספות.  לשפות  תרגום 
שפות ולתת לנסקר אפשרות לבחור את השפה בה שליטתו היא הטובה  במספר 

ביותר. הדבר אומנם כרוך בעלות נוספת בגין הסקר, אך משפר את איכותו. 

o יש לשקול מהו סוג השאלות המתאים ביותר העונה על הצורך - שאלה פתוחה או 
סגורה. 

o שאלה פתוחה מספקת תשובה מפורטת, מנומקת, מנוסחת במילותיו של הנסקר 
ולעתים מפתיעה, שכן לא היתה צפויה מראש. ניתן לנתח את התשובות הפתוחות 

 .(text mining) בעזרת שיטות של כריית טקסט

o לשאלה הסגורה קובעים מראש את כל אפשרויות התשובה וזו דורשת פחות זמן 
מספר  ישנם  סטטיסטיות.  שיטות  באמצעות  מנותחות  סגורות  תשובות  למענה. 
סוגים של שאלות סגורות: כאשר הנסקר מתבקש (1) לבחור את התשובה המועדפת 
 (2)  ,(multiple choice question) סדורה  לא  אפשרויות  של  רשימה  מתוך  ביותר 
(3) לציין  לבחור אחת משתי אפשרויות (כן/לא, נכון/לא נכון, מסכים/לא מסכים), 
את עוצמת העדפתו, או הסכמתו, על פי טווח ערכים נומריים, או סולם דרגות סדור 

20 . (ranking scale)

 1 (תרשים  בו-זמנית  ונומרי,  מילולי  באופן  בשאלון  מוגדר  סדור  דרגות  o סולם 
ערכים  אינם  מהשירות  רצונו  ושביעות  הציבור  שאמון  מכיוון  המסמך).  בהמשך 
מהווים  בסקרים  המתקבלים  הערכים המספריים  במקורם,  ואבסולוטיים  נומריים 
נקודות ייחוס להשוואה - בין השנים או בין קבוצות שונות של אנשים, והם אינם 

בעלי ערך עצמאי משמעותי. 

יותר?- בבחירת סולם הדרגות  o כמה דרגות לבחור בתשובה? חמש, שבע, תשע, 
האפשרויות  מספר  בה  וסימטרית,  מאוזנת  סקאלה  בחירת  מומלצת  הסדור 
לתגובות שליליות זהה למספר האפשרויות לתגובות חיוביות, ובמקרים של שאלות 
 Salant) ומופשטות, להשתמש בסדרה של שאלות במקום שאלה אחת  מורכבות 
and Dillman, 1994). מכיוון שלאנשים יש נטיה לא לבחור את ערכי הקיצון בסולם 
הדרגות, מספר מצומצם מידי של דרגות מביא לקבלת שונות קטנה בין התשובות, 
שלא מאפשרת מתן ביטוי להבדלים בין דעותיהם של אנשים ובין תשובות של אותו 
נסקר לשאלות השונות. מנגד, מספר גדול מידי של דרגות גורם לקשיי "תרגום" בין 
סולמות הדרגות (נומרי ומילולי), דורש איסוף מדגם גדול יותר וקיבוץ לקטגוריות 
בעת הצגת ממצאי הסקר. לציין, כי קיימות מספר אפשרויות לקיבוץ הדרגות שלאו 
דווקא משחזרות את הדעות המקוריות של הנסקרים. מכל הסיבות המתוארות לעיל 
בסקרים חוזרים,  שינויים במספר הדרגות או בשיטת קיבוץ הקטגוריות  כי  ברור, 

יכולים להביא להטיות בניתוחן של מגמות. 

בשנות ה-30 של המאה ה-20, רנסיס ליקרט חקר בנושא שימוש בערכים נומריים לציון בסולם הדרגות הסדור.   20

לכבודו נקרא המונח "סולם ליקרט".

Dummy Text



ל ךירדמ
לוע

 ם
ה

ס
ירק

ם

209

פי  על  זהה,  אפשרויות  קריאת  כיוון  על  לשמור  מומלץ  הסגורות  השאלות  o ברצף 
משמעות הדרגות. למשל, ממרוצה ללא מרוצה, מיחס חיובי לשלילי. זאת, מכיוון 

שהעקביות מצמצמת את הסיכוי לתשובה שגויה בעת המעבר בין השאלות.

o יש להשאיר אופציות לתשובות כמו "אין מספיק מידע", "לא רלוונטי", שהן יותר 
אינפורמטיביות מ-"מסרב לענות", או "אין תגובה" (Fowler and Floyd, 1995). נציין 

כי ריבוי תשובות מסוג זה יכול להעיד על בעיה - בשאלון, או במדגם. 

הליבה)  או שאלות  "עוגן",  (שאלות  לבחור את השאלות המרכזיות בסקר  o מקובל 
לפסילת  כהתניה  אלו,  לשאלות  נסקר  מכל  הנדרש  המענה  אחוז  לגבי  ולהחליט 

הטופס ולהוצאתו מניתוח הממצאים. 

להלן שלוש דוגמאות של שימוש בסולם הדרגות הסדור בתשאולים, בדגש על מספר 
הדרגות, כללי האיחוד ומשמעות הדרגות בסקרים החוזרים: 

דוגמא 1:  "סרגל כאב"

בישראל  והמרפאות  החולים  בבתי  בשימוש  נמצא   1 בתרשים  המוצג  כאב"  "סרגל 

לסולם  מטופלים  של  הרגשותיהם  לתרגום  הכאב,  עוצמת  להגדרת  עזר  כלי  ומהווה 

אחיד של ערכים נומריים, ומשמש לקביעת סוג הטיפול ע"י הצוות הרפואי, בהתאם 

הן  מגוונים,  בצבעים  הן  נומרית,  בסקאלה  הן  הבו-זמני,  השימוש  הכאב.  לדרגת 

יוצר את השפה המשותפת ומצמצם  ובאימוג'ים,  בהגדרות מילוליות, בשלוש שפות 

את הסיכויים לחוסר הבנה בין הצוות הרפואי לבין המטופל - מכל גיל, מוצא או רמת 

השכלה. מאחר והקשר בין ערך מילולי לבין מספר אינו מובן מאליו, מוצדקת הצגה של 

כל האפשרויות הקיימות לשם המחשה ועל מנת לקבל את התשובה המדויקת והחד-

משמעית. 

 תרשים 1:   סרגל כאב
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כפי שניתן לראות בתרשים 1 לעיל, כללי האיחוד בין הקטגוריות במעבר מסולם של 
0 בסולם  10 (הסולם הארוך) לסולם של 5 דרגות (הסולם הקצר), הם כדלקמן:  0 עד 
הארוך הנו 0 גם בסולם הקצר, ומשמעותו "אין כאב בכלל". 2.5 מתקבל כממוצע של 
הערכים מ-1 עד 4 בסולם הארוך, שאוחדו בסולם הקצר ל-"כאב מועט". 5 הינו ערך 
בודד הנמצא במרכזי הסרגלים ומשמעותו - "כאב בינוני". 7.5 הינו ממוצע של הערכים 
זו הדרגה הקיצונית,  ו-10  "כאב חזק",  9 בסולם הארוך, שאוחדו לקטגוריה  מ-6 עד 
הקטגוריות  איחוד  כי  לציין,  חשוב  הקצר.  בסולם  נסבל"  בלתי  כ-"כאב  המתורגמת 
בסולם הארוך לא נעשה לפי צעדים קבועים, אלא הבליט את דרגות הקיצון והמרכז 

והתבסס על הפירוש המילולי של הדרגות. 

על מנת לשמור על העקביות בסקרים החוזרים ולאפשר את ניתוח המגמות על פני ציר 
הזמן, חשוב לשמור באופן קבוע על: מספר הדרגות בסולם הסדור, הפירוש המילולי 
של הדרגות, שיטת קיבוץ הדרגות בהצגת ממצאי הסקר ומיקום השאלה בתוך השאלון. 

להלן מספר דוגמאות בהן כללים אלה הופרו. 

דוגמא 2: שינויים ב-"מדד הדמוקרטיה הישראלית"

ב-"מדד  שבוצע  הדרגות  של  המילולי  בפירוש  לשינוי  דוגמא  מוצגת  להלן   3 בטבלה 
הישראלית"  הדמוקרטיה  "מדד  של  בדוחות   .2014 בשנת  הישראלית"  הדמוקרטיה 
בסולם  העליונות  הקטגוריות  שתי  של  האיחוד  נשמר  בהם  מגמות  תרשימי  מוצגים 
הדרגות (תרשים 2 בהמשך), אולם ההגדרה של "נותן אמון", החל משנת 2014 ואילך, 
הציבור  באמון  שנרשמה  לירידה  מההסבר  שחלק  ייתכן  יותר.  הרבה  לצרה  הפכה 
במשטרה על פי "מדד הדמוקרטיה הישראלית" בשנת 2014 לעומת נתונים לפני שנת 

2013, נעוץ בשינוי בהגדרת הדרגות בתשובה לשאלת האמון. 

 טבלה 3   שינוי בסולם הדרגות ב-"מדד הדמוקרטיה הישראלית"

דרגות שנים

במידה רבה במידה מעטה במידה מסוימת 2000-2013
לא יודע /    אין לי

מסרב לענות יש לי הרבה  יש לי די יש לי די הרבה 2014-2016  בכלל אמון
מאוד אמון  מעט אמון אמון

Dummy TextDummy Text



ל ךירדמ
לוע

 ם
ה

ס
ירק

ם

211

 תרשים 2   אמון הציבור במשטרה לפי "מדד הדמוקרטיה הישראלית"

(הרמן ואחרים, 2016)

 

 

 

100

90

א
ח 80

 66.4 זו

נ

65.4 

ו 70 60.9 

ת

59 

נ 55.7 56.1 

י  60

א 25 24 46.5 

מו 50 43.2 21 

ן 40.2 41.3 18 21 42.4 

 20 39.7 37.6 
40 31.5 12 

13 8 
12 12 8 10 30 8 

20 42 42 36 38 40 38 35 31 34 28 32  30 2 710 23 

0
 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

"יש לי הרבה מאוד אמון" בשנים 2014-2016 )"במידה רבה" עד 2013( 

"יש לי די הרבה אמון" בשנים 2014-2016 )"במידה מסוימת" עד 2013( 

סה"כ 

השאלה "עד כמה אתה נותן אמון בכל אחד מהאנשים או המוסדות הבאים?" נשארה 

בשאלון של "מדד הדמוקרטיה הישראלית" ללא שינוי לאורך השנים, אך אורך הרשימה 

והסדר הפנימי של המוסדות ברשימה, שניהם לא נשמרו (טבלה 4 להלן). 
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 טבלה 4   שינוי בסדר של המוסדות בתשאול של "מדד הדמוקרטיה הישראלית"

2016 2015 2014 2013 2012 2011

התקשורת התקשורת התקשורת המפלגות המפלגות המפלגות 1

בית המשפט  בית המשפט  בית המשפט  ראש  ראש  ראש 
העליון העליון העליון הממשלה הממשלה הממשלה 2

המשטרה המשטרה המשטרה התקשורת התקשורת התקשורת 3

בית המשפט  בית המשפט 
נשיא המדינה נשיא המדינה נשיא המדינה העליון העליון פרקליטות 4

בית המשפט 
הכנסת הכנסת הכנסת המשטרה המשטרה העליון 5

צה"ל צה"ל צה"ל נשיא המדינה נשיא המדינה המשטרה 6

הממשלה הממשלה הממשלה הכנסת הכנסת נשיא המדינה 7

קופת 
חולים שבה  רבנות 

המפלגות מובטחים הראשית צה"ל צה"ל הכנסת 8

העירייה 
או הרשות 
המקומית  המוסד 
שבה גרים לביטוח לאומי הבנקים הממשלה הממשלה צה"ל 9

הבנק שאתו  רבנות  מבקר 
עובדים המפלגות משרד האוצר הראשית המדינה הממשלה 10

רבנות 
הראשית 11

יועץ משפטי 12

מבקר 
המדינה 13

נגיד בנק 
ישראל 14

ו-2015   2013 בשנים  למשל,  כך,  בשאלון.  קבוע  נשמר  לא  האמון  שאלת  מיקום  גם 

השאלה מופיעה כשאלה מס' 6 בשאלון, בשנת 2014 - שאלה מס' 9 ובשנת 2016 - 

שאלה מס' 12. אומנם במהלך השנים 2014-2016 לא נרשם שינוי, לא במיקום היחסי 

בתשובה  הדרגות  במשמעות  לא  לעיל),   4 (טבלה  המוסדות  ברשימת  המשטרה  של 

3), אך שאלת האמון נשאלה הרבה יותר מאוחר בשנת 2016  לשאלת האמון (טבלה 

אמון"  מאוד  והרבה  הרבה  "די  נותנים  של   39.7% בין  ההבדל   .2015 בשנת  מאשר 

השאלה  מיקום  משינוי  לנבוע  יכול   2015 בשנת   42.4% לבין   2016 בשנת  במשטרה 

בשאלון. 
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דוגמא 3: חוסר אחידות בין סקרי אמון הציבור במשטרה הנערכים ע"י גופים שונים 

מקשים  הקטגוריות  ובקיבוץ  הסדור  הדרגות  בסולם  הדרגות  במספר  אחידות  חוסר 

יכולת ההשוואה בין הממצאים של מספר סקרים העוסקים בנושא אמון הציבור  על 

במשטרת ישראל (טבלה 5 להלן).

 טבלה 5:   איחוד הקטגוריות בדוחות של סקרי אמון במשטרה 

סקר התחנות  מדד הדמוקרטיה  הערכות ועמדות 
מדד שלטון 

הגדול הישראלית הציבור כלפי 
החוק

(רוטשילד,  (הרמן ואחרים,  משטרת ישראל 
(רטנר, 2017)

(2017 (2016 (שמואלי, 2015)

מספר דרגות
4 מתוך 10 3 מתוך 10 2 מתוך 4          2 מתוך 5 בסולם הסדור

שאוחדו בדיווח

להבדיל מסקרים המוצגים בטבלה 5, בהם מחשבים את אחוז נותני האמון במשטרה לפי 
מגוון הגדרות, בסקר "ביצועי המגזר הציבורי בישראל" מחשבים את הרמה הממוצעת 
של אמון כלפי המשטרה ושירות בתי הסוהר על סמך ציוני הנסקרים, מבוססים על 5 
דרגות בסולם הסדור (תרשים 3 בהמשך המסמך) (ויגודה-גדות ואחרים, 2016). למרות 
את  לראות  ניתן   ,(3-5 (טבלאות  בניסוח  השינויים  אף  ועל  המדדים  בסוגי  ההבדלים 
והכמעט  2-4). בתקופה המשותפת  (תרשימים  הנתונים  בין סדרות  במגמות  הדמיון 
רציפה של מדידה בשנים 2003-2014, הקורלציה בין שלושת מדדי האמון במשטרה 
הייתה די גבוהה: בין רמת האמון של סקר "ביצועי המגזר הציבורי בישראל" (תרשים 3 
להלן) לבין אחוז נותני האמון במשטרה לפי "מדד שלטון החוק" (תרשים 4 בהמשך), 
הקורלציה היא 0.87, ולפי "מדד הדמוקרטיה הישראלית" (תרשים 2), הקורלציה היא 
הציבור  אמון  מבחינת  ביותר  הגרועה  השנה  המוזכרים,  הסקרים  שלושת  לפי   .0.79
במשטרה בתקופה הנחקרת הייתה שנת 2008, והשנה המוצלחת ביותר - שנת 2003. 
באמון  הרעה  או  שיפור  לגבי  הסקרים  בין  הסכמה  אין  ו-4,   2 תרשימים  לפי  ואולם, 
הציבור במשטרה בשנת 2012 לעומת שנת 2011. בסוף התקופה הנחקרת, אחוז נותני 
האמון במשטרה עלה אך עדיין, היה נמוך כמעט בשליש מהנתון של שנת 2003. עם 
זאת, רמת האמון הממוצעת לפי "ביצועי המגזר הציבורי בישראל" חזרה כמעט לאותה 
הסקרים  בנתוני  להבדלים  הנוספות  הסיבות   .(3 (תרשים   2003 בשנת  שהייתה  רמה 

תתוארנה בהמשך המסמך.
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המגזר  "ביצועי  סקר  לפי  הסוהר  בתי  ובשירות  במשטרה  האמון  רמת    :3 תרשים   
הציבורי בישראל" (ויגודה-גדות ואחרים, 2016)
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 תרשים 4:   אחוז המביעים אמון כלפי המשטרה לפי "מדד שלטון החוק" (רטנר, 2017)
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4. סוגיות סטטיסטיות 
פרק זה יתייחס לסוגיות סטטיסטיות שהן משמעותיות לתכנון סקרים ולניתוח ממצאי 
מקרוב  להכיר  שחשוב  העיקריים  והמונחים  המושגים  של  הסבר  כדי  תוך  סקרים, 

ב-"עולם הסקרים", בהקשר הסטטיסטי. כדלקמן:

מסקנות  מסיקים  לגביה  האוכלוסיה  היא  המטרה(  )אוכלוסיית  המחקר  אוכלוסיית 
מתוצאות הסקר.

אוכלוסיית  בישראל,  הנוער"  בני  בקרב  חברתיות  אנטי  "התנהגויות  בסקר  דוגמאות: 
המחקר הוגדרה כ-"נערים ונערות בני 12-18 שנים, הלומדים במערכת החינוך העל-
יסודית בישראל" (פיינמסר ונגר, 2017). ב-"סקר שירות הפנים" של משטרת ישראל, 
אוכלוסיית המחקר כללה את כל השוטרים המשרתים במשטרת ישראל בנקודת הזמן 
חובה  לשירות  מגויסים  או  משטרה,  עובדי  אזרחים  מתנדבים,  כללה  ולא  הנחקרת, 
(חיים, 2015). הגדרה צרה ומדויקת של אוכלוסיית המחקר מאפשרת את התמקדות 
המחקר ומצמצמת אפשרויות לפרשנות של התוצאות. באופן כללי, אוכלוסיית המחקר 
יכולה לכלול מיליוני או אלפי איש, כמו גם עשרות אנשים שקיבלו שירות ייחודי במקום 

מוגדר ובטווח זמן מצומצם.
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דוגמאות  הסקר.  מזמיני  של  הרצויה  הרזולוציה  פי  על  נגזרת  בסקר  הדגימה  יחידת 

דמ בית),  משקי  (בסקר  משפחה  עובדים,  צוות  נפשות),  (בסקר  אדם  דגימה:  ליחידות 

קהילה, ישוב, חברה עסקית, או תחנת המשטרה.  ךיר

ל
וע גודל המדגם הנדרש תלוי במכלול של דברים (טבלה 6 להלן), בסדר אקראי ולא לפי מידת 

ל 22 21

ם , הטרוגניות  , נדירות התופעה הנחקרת ההשפעה, כדלקמן: גודל אוכלוסיית המחקר

ה23  הנדרשות  והדיוק  הפירוט  רמות   , המחקר לשאלות  בקשר  באוכלוסיה  הדעות  בין 

ס 26 25 ק24 , קשר  , סוגי התשובות , שיטת הדגימה מתוצאות הסקר ברמת הביטחון הנבחרת

יר
ם בין התשובות בשאלון וההערכה הצפויה לחוסר היענות. 

27. ועל כל אלה נכון להוסיף גם את אילוץ תקציב התשאול

גודל  מהו  לחשב  ניתן  תחום,  באותו  בעבר  שבוצעו  סקרים  של  התוצאות  סמך  על 
המדגם המינימאלי הנדרש בסקר מתוכנן, כאשר גודל המדגם המקסימאלי שווה לגודל 
אוכלוסיית המחקר. לשם הערכה גסה של גודל המדגם המינימאלי במחקר מתוכנן ניתן 

להשתמש במחשבוני עזר, למשל כאלה המצויים בקישורים הבאים:

www.raosoft.com/samplesize.html
www.sample-size.net
www.research-advisors.com/tools/SampleSize.htm

מדגם מוטה הוא מדגם שאינו מייצג, כזה אשר לא משקף נכונה את אוכלוסיית המחקר.

רשימת  למעשה,  זו,  תצפיות.  נדגמות  ממנה  פרטים  של  רשימה   - הדגימה  מסגרת 
זכות  בעלי  רשימת  נהיגה,  רישיון  בעלי  רשימת  דוגמאות:  הפוטנציאליים.  הנסקרים 
כיסוי  חוסר  מלאה,  אינה  הרשימה  אם  יישוב.  תושבי  של  טלפונים  ורשימת  בחירה 
ללא  "אזרחים  למשל:  המחקר.  בממצאי  זאת  לציין  וחובה  נמנע,  בלתי  יהיה  במדגם 
כתובת קבועה, כמו חיילים, סטודנטים, תיירים ותושבים זמניים, לא נכללו במסגרת 

הדגימה". 

למשל,  באוכלוסיה,  קבוצות  מספר  של  תת-ייצוג  ייתכן  בישראל  הנערכים  בסקרים 
של  ייצוגיות  להבטיח  מנת  על   .(2010 (רטנר,  וערבים  יו"ש  תושבי  עולים,  חרדים, 
הקבוצות (טבלה 6 להלן), בהנחה שדעותיהן שונות מאלו של האוכלוסיה הכללית, ניתן 
להגדיל ("לנפח") את המדגם מראש, או לתכנן מכסות לפי הקבוצות במסגרת הדגימה. 
כך, למשל, "בסקר התחנות הגדול" בשנת 2016, על מנת לאפשר ניתוח ברזולוציה של 
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קשר בין גודל האוכלוסייה לבין גודל המדגם הינו חיובי, אך אינו ליניארי. הקשר נחלש ככל שהאוכלוסייה גדולה   21

יותר.

22  ככל שהתופעה נדירה יותר, נדרשת כמות גדולה יותר של תצפיות במדגם על מנת לחשוף אותה.

23  ככל שהשונות בין התשובות גבוהה יותר, נדרש מדגם גדול יותר על מנת לייצג את המגוון הרחב של הדעות.

ככל שמספר התצפיות במדגם עולה, רמת הדיוק משתפרת.  24

דגימת השכבות או דגימת האשכולות, דורשת פחות תצפיות מאשר דגימה מקרית פשוטה עבור אותה רמת הדיוק   25

הצפויה בתוצאות.

משתנה רציף, בינארי (כן-לא), או סולם סדור של מדרגות  26

27  המייקרות את הסקר וכך מגבילות את מספר התצפיות במדגם.
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תחנת המשטרה, הוגדרו מראש מכסות דגימה ברזולוציה המרחבית, על פי שיוך של 
תושבי רשויות מקומיות לתחנות המשטרה (רוטשילד, 2017). מקדם "הניפוח" מושפע 
בהצגת  הרצויה  הדיוק  ומרמת  דומים,  בסקרים  בעבר  שנרשמו  ההיענות  משיעורי 

ממצאי הסקר, לפי הקבוצות. 

 טבלה 6:   מאפייני המדגמים בסקרי אמון במשטרת ישראל

מדד 
סקר  ביצועי המגזר 

הדמוקרטיה הערכות ועמדות 
התחנות מדד שלטון  הציבורי 

הישראלית הציבור  כלפי
הגדול החוק בישראל 

(הרמן  משטרת ישראל
(רוטשילד,  (רטנר, 2017) (ויגודה-גדות 

ואחרים, (שמואלי, 2015)
(2017 ואחרים, 2016)

(2016

24,912 מספר התצפיות 
1,531 1,491 800 453

(בשנת  שנאספו בסקר 
(בשנת 2016) (בשנת 2014) (בשנת 2017) (בשנת 2016)

(2016 האחרון

גיל אוכלוסיית  בני 18   בני 18   בני 18 
בני 18 ומעלה  בני 14 ומעלה

ומעלה ומעלה ומעלה המחקר

תחנות 
הציבור היהודי המגזר היהודי 

המשטרה,  מחוזות 
ואחרים,  הכללי, 

מגדר, גיל,  המשטרה, 
החרדי, הערבי  חרדים, 

המגזר  מגדר, ערבים,  קבוצות במדגם כלל ארצי
(מוסלמים,  מתיישבים

היהודי,  חרדים, עולים,  
נוצרים  ביו"ש 

חברה  בני נוער
ודרוזים) וערבי ישראל

ערבית

לפי  ואת אחוזי המשיבים  הנומינליים  בדוחות הסקרים את המספרים  להציג  מקובל 
הקבוצות שתוכננו מראש. אם נעשו השלמות למסגרת הדגימה המתוכננת, יש לציין 
וכן את שיטת איסוף הנתונים בהשלמה. כן נדרש שקלול של  את הסיבות להשלמה 
שקלול  ללא  (פרופורציה).  באוכלוסיה  הקבוצות  ייצוגיות  עפ"י  שהתקבלו  התוצאות 

הממצאים, ייתכן שהתוצאות תהיינה מוטות ולא תייצגנה את הרמה הארצית. 

שיטות הדגימה - שיטת הבחירה של התצפיות מתוך מסגרת הדגימה. 

פרמטר - מאפיין של אוכלוסיית המחקר, שאינו ידוע, אותו מנסים לאמוד באמצעות 
הסקר. 

דוגמא:  - הוא ערך המחושב על סמך תוצאות המדגם.  או אומדן)  (אומד,  סטטיסטי 
אחוז הנפגעים באוכלוסיה הוא הפרמטר (אותו מנסים לאמוד), ואחוז הנפגעים בקרב 
הנסקרים במדגם הספציפי הוא הסטטיסטי. יש לציין, כי סוג הסטטיסטי (פרופורציה/

יחס, או ממוצע המדגם) משפיע על גודל המדגם המתוכנן. 

הטיה - פער בין האומדן שהתקבל על סמך המדגם לבין הערך האמיתי באוכלוסייה 
חסר  לאמידת  או   ,(overestimation) יתר  לאמידת  לגרום  יכולה  הטיה  (הפרמטר). 
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(underestimation) של תופעה נבדקת. 

טעות הדגימה נובעת מהפניה למדגם בודד, ולא לכל האוכלוסיה הנחקרת. 100% דיוק 
ניתן להשיג רק בתשאול של 100% מאוכלוסיית המחקר. טעות הדגימה היא תוצאה 
של בחירת מדגם מתוך מספר גדול מאוד של אפשרויות של מדגמים היפותטיים בגודל 
זהה, עבור אותה אוכלוסיית המחקר. הגדלת מספר הנסקרים, בהכרח, מקטינה את 

טעות הדגימה.

למונחים  המקבץ  פיזורי  את  מציג   (Moore et al., 2003) להלן   5 תרשים  כהמחשה, 
 .(sampling error) וטעות הדגימה (variability) השתנות ,(bias) הסטטיסטיים - הטיה
ירי הן סטטיסטיים שחושבו על  ופגיעות  נניח שמרכז המטרה הוא הפרמטר הנחקר 
סמך מספר מדגמים שונים שהתקבלו בסקרים. ניתן לזהות ארבעה דפוסים של ירי: 1) 
הטיה קטנה, השתנות נמוכה, התפלגות דגימה "צרה", 2) הטיה ימינה גדולה, השתנות 
גבוהה, 3) הטיה קטנה יותר, השתנות גבוהה, 4) הטיה שיטתית כלפי מעלה, השתנות 
נמוכה. המצב הטוב ביותר והרצוי ביותר הוא (1), שכן אין בו רגישות להרכב המדגם 
מהימנות  ותמיד מגיעים לערך האמיתי של הפרמטר שהתעניינו בו, בדיוק גבוה (יש 
מטה  הוא  שכן  ביותר,  הגרוע  הוא   5 בתרשים   (4) דפוס  בתוצאות).  גבוהות  ותקפות 
באופן שיטתי ומביא את החוקרים למסקנות מוטות, בביטחון גבוה. על מנת לצמצם 
ועל מנת להקטין  את ההטיה הפוטנציאלית משתמשים בדגימה המייצגת והמקרית 

את ההשתנות מגדילים את מספר התצפיות במדגם.  

 תרשים 5:   הטיה והשתנות

(4) (3) (2) (1)

אילו היינו עורכים  אך  נושא בתקופה הנחקרת),  (באותו  בדרך כלל, נערך סקר בודד 
בכל  זהה  לשאלה  הנסקרים  של  התשובות  ממוצע  את  ומחשבים  סקרים  מספר 
מדגם ומציגים את שכיחויות הממוצעים בגרף, היינו מקבלים את התפלגות הדגימה 

בהיסטוגרמה (תרשים 6 להלן, המתאים לדפוס 4 בתרשים 5 לעיל). 
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 תרשים 6:   התפלגות הדגימה האמפירית בדגימה מוטה

                     

הפרמטר

צורת התפלגות הדגימה מתקרבת לפעמון של ההתפלגות הנורמאלית ככל שעולים 
זו  תכונה  מקרית.  בדגימה  הנערכים  זהים  סקרים   - הניסיונות  ומספר  המדגם  גודל 
משמשת לבנייה של רווח סמך לממוצע המדגם (confidence interval). רווח סמך, בדרך 
כלל, הוא טווח סימטרי המחושב סביב ממוצע המדגם, פלוס/מינוס שולי הטעות, שהם, 
לערך, פעמיים סטיית התקן של ערכי המדגם עבור רמת ביטחון של 95%. רמת הביטחון 
90%, או  (רמת הדיוק) נבחרת מראש ע"י החוקרים ובדרך כלל, במדעי החברה, היא 
95%. המשמעות של רמת הביטחון היא כדלקמן: אילו היינו בודקים 95% מהמדגמים 
האפשריים בגודל זהה עבור האוכלוסייה הנחקרת, היינו מקבלים את התוצאות בתוך 
הטווח של רווח הסמך. ככל שרוחב רווח הסמך צר יותר, רמת הדיוק בסקר גבוהה יותר 
והתוצאות אמינות יותר, בתנאי שהמדגם הוא מקרי ואין בו הטיה שיטתית כמתוארת 
בתרשים 5-דפוס 4 ובתרשים 6 לעיל. יש לציין, כי הטיה שיטתית יכולה לנבוע ממספר 

סיבות, דוגמת בעיות ניסוח בשאלון או הרכב לא מייצג של המדגם.

להלן מספר דוגמאות בהן המדגם בסקר לא מייצג את כלל הציבור:

טלוויזיונית  בתכנית  צופים  אם  למשל,  מיוזמתם.  בסקר  משתתפים  אנשים  o אם 
מדגם  מתקבל  בפועל,  נדון,  בנושא  דעותיהם  להביע  מנת  על  לאולפן  מתקשרים 
סלקטיבי. המדגם לא מייצג את כלל הציבור במדינה, אלא רק את הצופים הפעילים, 
שהם, לרוב, שייכים לטווח גילאים מסוים, בעלי עניין בנושא הנדון, לעתים קשוחים 

בדעותיהם ובעלי גישה ביקורתית. 

o המדגם מוטה אם הוא מורכב בעיקר מאנשים שלסוקרים היה קל להשיג. למשל, 
מייצגים  לא  האוניברסיטה  כותלי  בין  שנערכים  בסקרים  שמשתתפים  סטודנטים 
את כלל הציבור אלא צעירים ומשכילים בלבד. דוגמא נוספת: ייצוג יתר של יהודים 
ומשכילים ב-"סקר ביצועי המגזר הציבורי בישראל" (ויגודה-גדות ואחרים, 2016).

לפעמים, היכולת להשיג את הנסקרים באופן מקרי היא מאוד מוגבלת, מה שמאלץ 
"כדור שלג"  דגימה שאינה מקרית. למשל, בשיטת  את החוקרים להשתמש בשיטת 
 Respondent Driven) נוספים  למרואיינים  בעצמם  לפנות  מתבקשים  המרואיינים 
Sampling) כך, ב"סקר הלאומי לתופעת הזנות", המדגם מייצג אוכלוסייה צרה מאוד 
ואחרים,  (סנטו  מקרית  דגימה  בשיטת  סבירים  ובעלות  בזמן  להשיג  היה  ניתן  שלא 

.(2016



מ ייצוגיות, מקריות ושיטתיות בדגימה מונעות הטיות בתוצאות. 

ירד שכבות  דגימת  פשוטה,  מקרית  דגימה  הן:  הנפוצות  ההסתברותית  הדגימה  שיטות 

ל ך השכבות  דגימת  לפי  נערכו  זה  במסמך  המוצגים  הסקרים  רוב  אשכולות.  ודגימת 

לוע הפרופורציונלית לגודל השכבה באוכלוסייה. יוצא מן הכלל הוא סקר "ביצועי המגזר 

הציבורי בישראל", שבוצע תוך דגימה מקרית פשוטה (ויגודה-גדות ואחרים, 2016).  ם

ה
ס במדגם מקרי פשוט, לכל פרט באוכלוסייה הסתברות זהה להיכלל במדגם: עשיר או 

ירק עני, דתי או חילוני, צעיר או מבוגר וכו' נבחרים במדגם בהסתברות זהה. במדגם מקרי 

ם פשוט ללא החזרה, כל נסקר משתתף בתשאול רק פעם אחת. שיטת דגימה זו מזכירה 
הגרלה שמתבצעת בשליפה עיוורת של פתקים ממוספרים מתוך כובע. כיום כמובן, 
באופן  הדגימה  מרשימת  הפרטים  את  לשלוף  מנת  על  מחשב  בתוכנות  משתמשים 

מקרי.

דגימת השכבות (stratified sampling) היא שיטה יותר מורכבת מבחינת התכנון, אך היא 
יותר חסכונית ומוצדקת, בתנאי שידוע מראש שניתן לחלק את האוכלוסייה לקבוצות 
(שכבות), למשל - על פי גיל, מין, רמת הכנסה, השכלה או מקום מגורים, וכאשר אנו 
מעריכים שקיימת הומוגניות (דמיון) בתוך כל שכבה (stratum) ביחס לשאלה הנחקרת 

והטרוגניות (שונות) בין השכבות. 

לדוגמא: מעוניינים לאמוד את מספר כלי הרכב הממוצע למשקי בית בישראל. אם ידוע 
שקיימות קבוצות באוכלוסייה ששונות ביכולת הכלכלית להחזיק רכב בבעלותן, ניתן 
לחלק את האוכלוסייה לשכבות סוציו-אקונומיות ולדגום מתוך כל שכבה לפי דגימה 
מקרית פשוטה. לאחר מכן לשקלל את התוצאות על פי ייצוגיות כל שכבה באוכלוסייה, 

ובאופן זה לקבל את האומדן הכלל-ארצי. 

אם ניתן לחלק את האוכלוסייה לקבוצות כאשר כל קבוצה דומה לאוכלוסייה הכללית, 
בין  הומוגניות  יש  ההנחה:   .(cluster sampling) אשכולות  בדגימת  משתמשים  אז 
דגימת אשכולות  בחירה של  ביחס לשאלה הנחקרת.  והטרוגניות בתוכם  האשכולות 
מוצדקת, למשל, כאשר תושבי רחוב מסוים יכולים לייצג בסקר את כל תושבי השכונה. 
בוחרים מדגם מקרי של מספר אשכולות וכל אשכול נבדק בשלמותו או מחולק לתתי-
אשכולות. לאחר שקלול תוצאות כלל האשכולות שנבדקו, מסיקים מסקנות לגבי כל 

האוכלוסייה. 

כדי להסיק מסקנות לגבי פערים בין קבוצות הנסקרים או לגבי שינויים על פני הזמן 
נדרשות גם הערכה של גודל השינוי ומהותו (meaning test) וגם בדיקה של מובהקות 
חל  לא  אפס)  (השערת  הבסיס  השערת  שלפי  נניח   .(significance test) סטטיסטית 
שינוי בשנה החולפת באוכלוסיית המחקר, לפי ההשערה האלטרנטיבית - השינוי אכן 

התרחש (השערה דו-צדדית), או שחלה ירידה/עלייה בתופעה (השערה חד-צדדית).

להלן מספר נקודות שכדאי לקחת בחשבון בבדיקת ההשערות:

o יש לקבוע מראש מהו סדר הגודל של השינוי שהוא משמעותי לשם קבלת החלטות. 
למשל, האם ירידה במספרים בודדים של הרוגים בתאונות הדרכים או עלייה באחוזים 
משמעותיים?  שינויים  נחשבות  הממשלה  במוסדות  הציבור  אמון  של  בודדים 
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משמע, בכל תחום ההגדרה של מהו שינוי משמעותי, היא סובייקטיבית. 

o ייתכן שהתוצאה שהתקבלה במדגם של הסקר היא משמעותית בעיני החוקרים אך 
מפתיעה. מתעורר חשד, כי הסיבה ל-"תגלית" היא טעות הדגימה, היינו, שהתוצאה 
לא מאפיינת את האוכלוסייה הנחקרת עקב תלות בהרכב המדגם הספציפי. אולם, 
אם מתקיימת מובהקות סטטיסטית (עבור רמת מובהקות הנבחרת מראש של 5%, 
או רמת ביטחון של 95%), אז ניתן לומר שהתוצאה של הסקר אמינה שכן ההסתברות 
למקריות בתוצאה - נמוכה. למבחן המובהקות הסטטיסטית נדרשת דגימה מקרית 

של מספר גדול של תצפיות במדגם על מנת להניח התפלגות נורמאלית. 

o ייתכן שהשינוי הוא מובהק סטטיסטית אך קטן מאוד וזניח מבחינת החוקרים, לכן 
אין טעם לייחס לו חשיבות רבה בדוח הממצאים של הסקר. 

שכן  אמין,  לא  אך  סטטיסטית,  מובהק  גם  הוא  משמעותי,  נראה  שהשינוי  o ייתכן 
רק  לסמוך  אין  המחקר.  אוכלוסיית  את  מייצג  ולא  מוטה  הוא  שהמדגם  מתברר 
וכתוצאה מכך המדגם  נערך שלא על פי הכללים  על מבחן המובהקות: אם סקר 
שהתקבל אינו מייצג, המובהקות הסטטיסטית בשום אופן לא מוכיחה את נכונות 

התוצאות. 

אם  הנתונים.  בבסיס  חריגות  תצפיות  עקב  מובהקת  יצאה  לא  שהתוצאה  o ייתכן 
בבסיס  הטעויות  את  לתקן  מומלץ  אזי  למשל,  הקלדה,  מטעות  נבעה  החריגות 
את  ישנה  שהדבר  ייתכן  מהמדגם.  החריגות  התצפיות  את  להוריד  או  הנתונים, 

המסקנות. 

ייצוגיות המדגם ואיכות בסיס הנתונים הם נושאים עקרוניים שאמורים להיבדק לפני 
בחינת השינויים (או ההבדלים בין הקבוצות) על פי משמעותם (הבחינה הסובייקטיבית) 
מומלץ  הסקר  בדוח  הסטטיסטית).  הסקה  (באמצעות  התוצאות  מקריות  ובחינת 
להדגיש את המובהקות, להציג את מספרי תצפיות שנאספו ולציין את רווחי הסמך 

ליד כל ממצא משמעותי, במיוחד בהקשר לשאלות הליבה של הסקר. 

5. סיכום 
סקרים, בזכות חוזקותיהם, הפכו לתחום פופולארי ועלה הביקוש להם במגזר הציבורי 
והפרטי בכל העולם. במוסדות אקדמיים, בארגונים עסקיים גדולים, במשרדי ממשלה, 
ככלי משמעותי לקבלת  בישראל, משתמשים בסקרים  וכן  בכל העולם  בגופי אכיפה 

החלטות, בהיבטים נרחבים ומגוונים. 

המסמך בנוי כמילון מונחים, מעין "מדריך למזמין סקר", המספק מידע אודות דרכי 
זאת,  כל  הסקרים.  סוגיית  סביב  קרובות  לעתים  שעולות  בעיות  עם  ההתמודדות 
להשתתף  לה),  מחוצה  גם  אך  (במשטרה,  למיניהם  סקרים  למזמיני  לעזור  במטרה 
בתהליכי התכנון והביצוע של סקרים איכותיים, כאלה העונים לדרישות המתודולוגיות 
המקובלות ולהתייחס באופן ביקורתי ונכון לתוצאותיהם. כן מתייחס המסמך בקצרה 
לסוגיות סטטיסטיות והתנהגותיות שעולות לעתים בשלבי התכנון והביצוע של סקרים, 
מספק סיבות אפשריות לפערים בתוצאות בין סקרים דומים ומתאר מקבץ של בעיות 



שניתן למנוע מבעוד מועד, עוד בשלבי תכנון השאלון והמדגם, במהלך התשאול, ניתוח 

דמ הנוגעים  הדברים  עיקרי  את  מספק  זה  מסמך  מהסקר.  המסקנות  והסקת  התוצאות 

לעולם הסקרים. לכל הרחבה נדרשת מומלץ לפנות לספרות ולקורסים בתורת הדגימה  ךיר

ל 28

ע . ובשיטות מחקר במדעי החברה

לו
ם רגע לפני גמר נציין, כי שיטת המחקר נבחרת, לרוב, משיקולים מתודולוגיים ומשיקולי 

 
ה עלות-תועלת. יש ששאלות מחקר יכולות לקבל מענה לא רק באמצעות סקרים אלא גם 

ס
ק באמצעות שיטות אחרות, דוגמת - שימוש בביג דאטה (Big Data), כגון - ניתוח מגמות 

יר
ם שמעלים  בסרטונים  וצפיות  באינטרנט  טקסטואליים  חיפושים  חברתיות,  ברשויות 

ברשת, או לחילופין, שימוש בשיטות איכותניות כמו קבוצות מיקוד וראיונות עומק. אף 
שמסמך זה לא נכנס לפירוט השיטות הנ"ל, רק נציין, כי גם לשיטות איכותניות אלו יש 
חוזקות וחולשות. לעתים הן יקרות יותר או מייצגות את כלל הציבור באופן עקיף ועם 
ניסוי התנהגותי  בניתוח. לעתים,  יותר עומק  ומספקות  דורשות פחות תצפיות  זאת, 
ביקורת  וקבוצת  ניסוי  בין קבוצת  לניתוח השוואתי  יכול לשרת את החוקרים  בשטח 

ולהחליף או להשלים את תוצאות הסקרים.

תודות 
תודות לסנ"צ מיה זיסו, רמ"ד מחקר ומדיניות במחלקת אסטרטגיה, על ייזום כתיבת 

המסמך ועזרה בעריכתו.

6. ביבליוגרפיה
ברוכמן, א., גורן, ט., דיין בן-זקרי, מ. (2012). שיפור אמון הציבור במשטרת ישראל. 

העיקר במחקר 2010-2011, אסופת מאמרים בנושאי משטרה.

הרמן, ת., הלר א., כהן, ח., בובליל, ד., עומר, פ. (2016). מדד הדמוקרטיה הישראלית. 
המכון הישראלי לדמוקרטיה.

ניתוח  בישראל:  הציבורי  מגזר  ביצועי   .(2016) ש.  מזרחי,  נ.,  כהן,  ע.,  ויגודה-גדות, 
עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. נייר עבודה 15. המחלקה למנהל ומדיניות 
ציבורית והמרכז לניהול ומדיניות ציבורית, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת 
חיפה בשיתוף המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בית הספר לניהול, אוניברסיטת 

בן גוריון בנגב. 

חיים, ד. (2015). מדידת שירות הפנים במשטרת ישראל. העיקר במחקר 2012-2014. 
המפנה בעין מחקרית. אסופת מאמרים בנושאי משטרה.

חכימי, ע. (2015). אמון הציבור במשטרת ישראל. העיקר במחקר 2012-2014. המפנה 
בעין מחקרית. אסופת מאמרים בנושאי משטרה.

221

 ,(Browne and Keeley, 1998), (Glasow, 2005), (Groves et al., 2011), (Salant and Dillman, 1994), (Tourangeau  28

1999)

Dummy Text



ל ךירדמ
לוע

 ם
ה

ס
ירק

ם

222

ימין, ס. (2012). מגמות שיפור ברמת השירות של משטרת ישראל בשנים 2008-2010. 
העיקר במחקר 2010-2011, אסופת מאמרים בנושאי משטרה.

מילר-כהן, מ. (2017). סקר תפיסת השירות של משטרת ישראל - ממצאים וכיוונים 
עתידיים. העיקר במחקר 2017. אסופת מאמרים בנושאי משטרה.

מחלקת  וארגון,  התכנון  אגף   .2015 הסטטיסטי  השנתון   .(2016) ישראל.  משטרת 
אסטרטגיה, מדור מדידה ומידע.

מחלקת  וארגון,  התכנון  אגף   .2016 הסטטיסטי  השנתון   .(2017) ישראל.  משטרת 
אסטרטגיה, מדור מדידה ומידע.

סנטו, י., כרמלי, א., ברגר, מ., פרידמן, א., סמדר, ד., גנדין, ל. (2016). הסקר הלאומי 
לתופעת הזנות. משרד הרווחה והשירותים חברתיים ומשרד לבטון הפנים.

נוער. משרד  (2017). סקר התנהגויות אנטי חברתיות בקרב בני  ג.  נגר.  פיינמסר, ע., 
לבטון הפנים.

2012. העיקר במחקר 2012-2013, אסופת  (2014). סקר נפגעי עבירה  קרוננפלד, ס. 
מאמרים בנושאי משטרה.

2012-2014. המפנה  העיקר במחקר   .2014 עבירה  נפגעי  (2015). סקר  ט.  רוטשילד, 
בעין מחקרית. אסופת מאמרים בנושאי משטרה.

 .2016 ישראל  משטרת  כלפי  הציבור  ועמדות  הערכות  מדידת   .(2017) ט.  רוטשילד, 
העיקר במחקר 2017. אסופת מאמרים בנושאי משטרה.

רטנר, א. (2010). מדד שלטון החוק 2000-2010. המרכז לחקר משפט וחברה. ביה"ס 
לקרימינולוגיה, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

רטנר, א. (2017). מדד שלטון החוק 2000-2017. המרכז לחקר משפט וחברה. ביה"ס 
לקרימינולוגיה, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

המשרד   .2014 ישראל  משטרת  כלפי  הציבור  ועמדות  הערכות   .(2015) ח.  שמואלי, 
לביטחון הפנים.

Browne, M.N., & Keeley, S.M. (1998). Asking the right questions: A guide to 
thcritical thinking. (5  Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Gottfredson, M., & Hindelang, M. (1977). A consideration of telescoping and 
memory decay biases in victimization surveys", Journal of Criminal Justice, 5, 
205-216.

Glasow, P.A. (2005). Fundamentals of survey research methodology. http://mitre.
org/work/tech_papers/

Groves, R.M., Fowler, F.J., Couper, M.P., Lepkowki, J.M., Singer, E., Tourangeau, 
R. (2011). Survey Methodology. New York: John Wiley and Sons.

Moore, D.S., McCabe, G.P., Duckworth, W.M., Sclove, S.L. (2003). The practice of 
business statistics. New York: W.H. Freeman and Company.

Salant, P., & Dillman, D.A. (1994) How to conduct your own survey? New York: 



John Wiley and Sons.

רדמ Tourangeau, R. (1999). Interdisciplinary survey method research. In M.G. Sirken, 

 ,D.J. Herrman, S. Schechter, N. Schwarz, J.M. Tanur, & R. Tourangeau (Eds.) ךי

ל
וע Cognition and Survey Research. New York: John Wiley and Sons.

ל
 ם

ה
ס

ירק
ם

223




