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כבר עסקנו הרבה  

שמשטרה  , בכך

,  יכולה לפעולאינה

ובטח  –לאורך זמן 

יכולה להיות  אינהש

ללא–אפקטיבית 

!גיבוי



אחד הגורמים שגורם למשטרות  

רבות לאבד גיבוי ציבורי הוא  
...תפיסת תפקיד שגויה



מה משפיע  
על יחסי 
משטרה 
אזרחים

סוגיית 
בעל  
הבית

תרבות 
השוטרים

היבטים  
מבניים

אי הוודאות

תפיסת 
תפקיד שגויה

קרימינליזציה
של בעיות 
חברתיות



( 2003-1910)מרטון
היה אחד מהחוקרים  
הנודעים בסוציולוגיה  

באוניברסיטאות 
.וקולומביההארוורד

  והתיאוריה שלו קרויה
הנבואה שמגשימה  

את עצמה  
(Self Maintaining 

Expectations; SME)



  ששורשיו נעוצים כבר

...ביוון ובהודו העתיקות

למשל, ושעליו מבוסס ,

הסרט   / המחזה / הספר

גבירתי הנאווה
(My Fair Lady)



שבו ; שמתאר תהליך חברתי

שבתחילתה היא  -אמונה 

מובילה למימוש -שגויה 

;עצמה

  תהליך המימוש הוא תהליך

שבו קיימת  , חברתי

,  אינטראקציה בין פרטים

ואינטראקציה זו היא  

.שגורמת להגשמת האמונה



שהולך  

ומתגשם 

לנגד  

עינינו  

!היום









 כולל  , רחבי ארצות הבריתבכלהפשיעה ירדה
עשו מאומה להוריד  לאבאותם מקומות שבהם 

...אותה

 את כל התיאוריות החדשות שבהם  לאבטח
...ברטון ומייפל, וליאני'גמתפארים 

 ל ברטון "המפכאבל העיסוק האינטנסיבי של
בסוגיית הפשיעה יהפוך אותו לאחד הדוחפים  

,  לימים, שיעשה; השיטור המדעיהעיקריים של 
!את השינוי האמיתי



?כמה זה נכון



, ובעקבות המשטרה

גם הציבור  

והתקשורת נוהגים  

לראות דברים 

...באותה גישה



למרות שייעודה , זאת

הראשוני של  

היה לאהמשטרה 

אז )להפחית פשיעה 

; (ד"כמעט ולא היו ת

למדוד  לאובטח 

...סטטיסטיקות



פושה יצר ב' ורג'ג-

את המשטרה 1800

,  הצרפתית

הראשון  שתפקידה 

במעלה היה לשמר 

הקונסולטאת שלטון 

(  שלטון הקונסול)

בתוך צרפת  

וכפועל יוצא מכך ,

לשמור על ביטחון  

.  הציבור באופן כללי



ביקשו ... 

להקים ארגון 

שישמור על  

סדר החיים  

ועל  ; התקין

הסדר  

!החברתי
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להכיר תמיד כי מבחן היעילות  . 9"

ולא , היעדר פשע ואי סדרהמשטרתית הוא

."פעולות המשטרה בהתמודדות איתן

מה שחשוב זה רחובות נקיים , משמע

כל עיסוק בפעולות . מפשיעה ומאי סדר

כפי שהן באות בימינו לידי ביטוי -המשטרה 

רק מטות אותה  -בסטטיסטיקה המשטרתית 

.מהשגת תכלית ייעודה ותפקידיה



,  שקרים: יש שלושה סוגי שקרים": דיזראליבנימין 
"סטטיסטיקהשקרים מתועבים ו
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, באו מתוך המשטרהשתיהן

כצורך להסתגל למציאות  

.משתנה ולהתייעל



;מנהיגות•

ניתוק הקשר עם  •

;הפוליטיקה

;א"העלאת איכות כ•

;התמחות•

.אפקטיביות ויעילות•

,  אוגוסט וולמר

-מרשל ברקלי

קליפורניה

1932-1907



;השיטור כמקצוע•

העלאת רמת •

;א"כ

;התמחות•

;אקדמיזציה•

.מיכון•



...הרפורמות הללו

 למדוד אפקטיביות  חידדו את הצורך

ביותר זמינההסטטיסטיקה הו; ויעילות

.הייתה הפשיעה

  הטיעון שהמשטרה נלחמת בפשיעה היה

! מנוף מצוין לדרישות תקציביות



מי לא רוצה להיות  

?גיבור



, צבאהתבססה התפיסה הרואה את המשטרה כ... 
"...האויב מבפנים"המגן על החברה מפני 





הסטטיסטיקה  •

הפלילית  

כשהפשיעה  )

(יורדת

ותפיסת  •

...עבריינים



זאת למרות  

משקיע  , שבפועל

השוטר את עיקר  

זמנו ומרצו  

בשמירת הסדר  

הציבורי ובמתן  

לציבור" שירות"





ומערכות  

מורכבות  

מאופיינות  

ומתנהלות על 

פרדוקסיםידי 



עובדים  

נכון

או /פשיעה ו

ד עולות"ת

ואין שוטר מנוסה שאיננו מכיר את פרדוקס  

...ד"פשיעה ותה

או /פשיעה ו

ד יורדות"ת

עובדים  

לא

נכון



 לגבי  משקרותהן
חלקן בהשפעה על 

;ד"הפשיעה ות

 מטשטשותוהן
מדדי אמת  

שימדדו השפעה  
!זו







 קמילהאין התחדשות בלי;

 חושךאין אור בלי;

 עצבאין צחוק בלי...

האחד את רעהו ויוצרים  מגדיריםהניגודים

.  שלימות אחת

פרדוקסיםמערכת מורכבת יוצרת , על כן

בהיפוכה של הפעולה  , בדרך כלל, שמסתיימים

(כישלון–הצלחה , למשל)הקודמת 



 ...  היא משפיעה

.לשני הכיוונים

  אם מודדים כיוון

למה לא , אחד

מודדים את הכיוון  

?האחר



מהומות 

השחורים  

;ב"בארה

וגם 

!אצלנו





גדר  

.  הפרדה

הכביש  

מסוכן

.  אדום לבן

עצירה  

יוצרת מפגע  

תנועה

הנהג נאלץ  

לצאת מרכבו 

אל הכביש  

ולטפס מעבר  

לגדר

השוטר  

יושב  

במזגן  

ורושם 

...ח"דו

י שוטרים לא "התערבות בצמתים סואנות ע
ד"לתמנוסים גורמת 

וכך גם התמקמות שוטרים  

לאכיפה במקומות בעייתיים



  פרסום מעצרים בעבירות מסוימות עלול להוות

שיביא לפשיעה חמורה  , טריגר לפסיכופתים

.נוספת

 מעצר פרוצות רחוב והרחקתן מאזור מסוים

עלול להביא לפריצת מאבק אלים  , לטווח ארוך

;  בין סרסורים על הטריטוריה שהתפנתה

וכדומה...





גליםהיא בנויה מ

של עליה ושל 

ירידה לסירוגין  

בנתונים  

,  הסטטיסטיים

המתארים פשיעה 

במקום  , לסוגיה

ובזמן נתונים



העבירות  כמותירידה ב

בסטטיסטיקה הפלילית  

ביחס  , בזמן ובמקום נתונים

לתקופה מסוימת בעבר



היחידה לאיתור  , כך למשל
הוקמה  ( ר"אתג)גניבות רכב 
על יחידת  1998-לראשונה ב

ובמימון  ; מקומית במרחב שרון
;  חברות הביטוח

  עם הירידה במספר גניבות
הפסיקו חברות , הרכב

הביטוח את המימון והיחידה  
.2004פורקה בשנת 

נרשמה כצפוי עליה חדה , אז
והיא הוקמה  , בגניבות הרכב

.2006שוב בשנת 





!המזל, קודם כל



פרשיות מתחום הפשיעה המאורגנת  ;

תחום הרציחות.

:המסקנה העיקרית

אי וודאות היא גורם 

מרכזי להצלחה 

! ולכישלון



גורמים ביולוגיים: גורמים הקשורים באדם היחיד  ;

,  התמכרויות; הפרעות אישיות פסיכולוגיות

.  אי ידיעת חוק, תועלתנות אישית, אידיאולוגיות

סוציאליזציה פגומה של היחיד  : גורמים חברתיים

היעדר נורמות  ; פערים כלכליים וחברתיים; בחברה

;  פער תרבויות, (אנומיה)חברתיות ברורות 

;  משברים הנובעים מהגירה או אבטלת מהגרים

נורמות התנהגות אלימות או קיומה של תת תרבות  

.עבריינית



:  גורמים סביבתיים

מוסדות  ; משפחה הרוסה

תת תרבות  ; חינוך לקויים

זמינות  ; של סמים ואלכוהול

של רכוש שאינו נמצא תחת  

הזנחה סביבתית  ; פיקוח

זמינות של כלי ; וחברתית

.נשק או אדישות קהילתית





למשטרה שליטה על רובם המכריע של אין

. גורמי הפשיעה למגוון סוגיה

בידיה גם שליטה על אין, באותה מידה

הגורמים המונעים פשיעה או על אלה  

. המפחיתים אותה

 מערכת העל'מערכת אחת בתוך רקהיא  '

.  החברתית בה היא פועלת
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נבדקה האפקטיביות של מערכת אכיפת החוק  

,  בכלכותה, בסידני, בטיפול בפשיעה ובאי סדר

.במהלך קרוב למאתיים שנהבלונדון ובשטוקהולם 

נמצאה רק השפעה שולית של המשטרה על  

!התפתחות הפשיעה



התדמית  , למרות זאת

הציבורית של המשטרה  

ממוקדת סביב עיסוקה  

בהתמודדות עם 

הפשיעה והדימוי  

המקובל של המשטרה 

בציבור הוא של ארגון  

הממוקד במאבק 

בפשיעה



השפעתה  "

של המשטרה על  

מניעתה  , הפשיעה

היא  , והתפתחותה

".שולית, על פי רוב





  ותולים את הקולר

בגורמים חברתיים  

שונים כאשר היא  

.עולה

 התנהגות זו נתמכת

על ידי גורמים רבים  

אחרים כגון  

.התקשורת



  יחידה אפקטיבית היא

כזאת שמורידה את 

הפשיעה בטריטוריה  

.נתונה

פשיעה לא  , אבל

מתנהגת לפי טריטוריות  

...משטרתיות





המשטרה  

מונעת  אינה

!פשיעה



זהו אחד הסודות השמורים ביותר של החיים  "... 

המשטרה יודעת  , המומחים יודעים זאת. המודרניים

,  למרות זאת. הציבור אינו יודע זאת, אולם, זאת

כאילו היא ההגנה הטובה  , המשטרה מעמידה פנים

כדי ללבות  , זאת. ביותר שיש לחברה כנגד הפשיעה

שאם רק יינתנו לה  , את הוויכוח הציבורי שאינו נגמר

הם יוכלו להגן  , בעיקר כוח אדם, משאבים רבים יותר

!"זהו מיתוס. על הקהילה נגד הפשיעה





 בדומה  נלחצתכשהפשיעה עולה המערכת

.לחברות עסקיות המתחילות להפסיד

 עם  " משחק"הפיקוד מעודד בחצי פה

בדומה לחברות עסקיות המנסות  , הנתונים

להבליע הפסדים ברישומים החשבונאיים  

(.'וכו" השגת גבול"התפרצויות הופכות ל)



 קריתמפקד תחנת

עמיר קמחי  , מלאכי

דורון  , שלום"והרמק

פוטרו  , דנינו

מהמשטרה בגין  

.טיפול בנתוני פשיעה"

  הם הועמדו לדין פלילי

.והורשעו



זיוף הנתונים הוא  "

על . שערורייה

המשטרה להפסיק  

לשקר לעצמה  

!"ולציבור



פעילות  –מים"פש)

שהן  , שיטור מיוחדת

"  עוד מאותו דבר"

ושנועדו לשמש אליבי  

(:  לעליית הפשיעה 

אמנם הפשיעה "

עשינו , אולם, עלתה

ככל יכולתנו למנוע 

"...זאת



שקר הסטטיסטיקה בתאונות  

הוא גרוע לא  הדרכים 
!פחות



  הן עבור
,  אזרחיםה

  הן עבור
שוטריםה

,  האוכפים

  הן עבור
משטרה  ה

 הדרג  הן עבור
הממונה  

...עליה



ומרכיב  

משמעותי  

באבדן  

האמון  

הציבורי  

!במשטרה





כמות נפגעים;
 וכמות תאונות הדרכים

.לסוגיהן



הן בנויות  

של גליםמ

עליה ושל  

ירידה לסירוגין  

בנתונים  

הסטטיסטיים



 כמות  )תרומת המשטרה למרכיב הראשון
.שולית( ד"כמות ת)ולשני אפסית( נפגעים

תלוית מקום והקשרהיא , בשניהם .

מחקרים בעולם המערבי מאוחדים בקביעה  ,
הירידה במספר הרוגי תאונות הדרכים נובעת כי

שיפורים משמעותיים  : משני גורמים עיקריים
.  ובבטיחות כלי הרכב; בתשתיות

מגמת ירידה  חווה העולם המערביבגינם
.בינלאומית לאורך העשור הראשון של המילניום





 נפצעו33בני אדם ועוד 24ברגע נמהר אחד נהרגו  ...

  מה זה רלוונטי לעבודה משטרתית של שנה בתחום

איזה מסקנות על עבודת משטרה ניתן להפיק  ? התנועה

או אסונות דומים כמו התהפכות , מאסון נקודתי כזה

?רכבת למשל



ואיזה חגיגה עשתה המשטרה שנה  

על הצלחתה להוריד את  , לאחר מכן

...כמות ההרוגים בתאונות



את העובדה הזו יודע כל שוטר וכל קצין 
במשטרה

משהו לקוי מאוד בעמוד , ואם איננו יודע

כדאי , ואנשים כאלה; השדרה המקצועי שלו

. יאכפו במדיםשלא



וכשם שנטלה אחריות על  
גם פה היא  ,הירידה בפשיעה

,  התהדרה בנוצות לא לה
והזדרזה ליטול אחריות על  

הירידה המתמשכת הכללית  
בתאונות -כשהייתה –

.הדרכים



 כי הוא משרת אותם, באהבה את הלוקש" אכלו"הם .
לחלק ציונים לראשי בהארץקובוביץיניב כך יכול היה

לשמור על "אגף התנועה בעבר לפי יכולתם
.  "הנתונים

בעקבות נתוני ההרוגים  "גילה לאוזננו כי קובוביץ
מספק אינואגף התנועהבכבישים הבין אלשיך כי 

(.2016, קובוביץ)את האכיפה והביטחון הדרושים 

 בעקבותיו רואיינו אזרחים בתקשורת שהתחננו ממש
...לאכיפה מאסיבית



השר חוטף;

המשטרה חוטפת;

  העיתונאים מקוננים על
,  גורלו של אגף התנועה

ומתמסרים לספינים של 
בעלי עניין מתוך המערכת  

שאם רק היו  , שמספרים
נותנים להם לאכוף מספיק 

...עבירות תנועה

  על דוגמה אישית אין
...כמובן מה לדבר



http://goo.gl/UT2B

iP





,  ומספרים לנו

שבגלל  

האכיפה 

המסיבית  

,  בכביש

תאונות  

הדרכים 

!ירדו



אפשר למות  

רק , מצחוק

שהבדיחה היא  

על  
חשבוננו  

!  ובמימוננו



  שהסתנוור מהכסף שזרם אליו מחוץ לתקציב

...המשטרה ושכח את ייעודו האמתי

 באתר האינטרנט של אגף התנועה מופיע

אגף התנועה אחראי לאכיפת “:הנוסח הבא

חוקי התעבורה ומניעת תאונות הדרכים  

האגף מהווה את הזרוע המבצעת . בישראל

."וחוד החנית של המלחמה בקטל בדרכים





בבעל נלחמתהמשטרה שוב 
...הבית שלה

האובייקט שבו נלחמים הוא בעל  

האזרח  ... הבית של המשטרה

הנורמטיבי משלם המיסים  

.שמממן את הפעילות הזאת



...הכלי הוא דוחות התנועה

למרות שהוכח במחקרים שוב ושוב שהגורם המשטרתי  , זאת

העיקרי שמשפיע על תאונות הוא בולטות הניידות על הכביש 

;  (בנקודות קריטיות



  כשהכלל הוא שתמיד
צריך להיות דוח אחד  
...יותר מהשנה שעברה

  אם מגיעים למכסה
לפני הזמן נחים  

בחודשים האחרונים  
...ולהיפך; של השנה

ואם העלייה דרמטית  ,
צריך לאכוף יותר  

!ח"לצורכי כסת



איפה שקל  , מתחת לפנס? ואיפה אוכפים
...(עבירות מועדפות, כמובן, אבל אוכפים)

 לא מחפשים בריוני

...כביש

 לא אוכפים בכביש שש

את אותם  , למשל

רכבים שמגיעים  

במהירות מימין וכופים 

על רכבים בנתיב 

כי הם  ; השמאלי לבלום

...משתלבים בכוח



בצומת בדרך , (ולא רק)כמו כמעט כל יום שישי 0830, בוקר

.  הכביש עמוס באזרחים שנוסעים לשם. לביג בבאר שבע

יש שם אדום לבן וגדר  , לכן. המיקום הזה מסוכן להולכי רגל

.הפרדה

ניידת לשכת התנועה מתמקמת אחרי הצומת באדום לבן  ,

וגם בודק רישיונות לאלה  , וצדה את אלה שלא אותתו ימינה

.שנוסעים קדימה

השוטר עומד על הכביש מוריד מכוניות  , למרות גדר ההפרדה

הוא מכריח את הנהגים לרדת . הצידה ויוצר מפגע תעבורתי

מהרכב למרות הסכנה ולהיכנס לרכבו כדי שלא יעמוד בשמש  

.כשהוא כותב את הדוח



גדר  

.  הפרדה

הכביש  

מסוכן

.  אדום לבן

עצירה  

יוצרת מפגע  

תנועה

הנהג נאלץ  

לצאת מרכבו 

אל הכביש  

ולטפס מעבר  

לגדר

השוטר  

יושב  

במזגן  

ורושם 

...ח"דו



הבעליםהוא 

!שלה





אם הייתה המשטרה מקבלת את סכומי 
...הדוחות שהיא גובה אפשר עוד להבין

בעוד המשטרה נכווית שוב  , הכסף עובר כולו לאוצר, אבל

ושוב במפגשים בעייתיים עם אזרחים שפוגעים במידת  

...  האמון שניתן בה עוד ועוד



 אם היו מפקדים

ושוטרים שואלים את 

שם מה ובשביל  לעצמם 

הם היו  ,מי הם קיימים

מגלים לבד את הסתירה 

. בין ייעודם למעשיהם

אסא כשר' פרופ



שירותעליה לתת , משמע

:לאזרחים בכבישים

לשחרר עומסים ,

לסייע בתאונות  ;

 ולהגן על הנהגים מפני

המבצעים  , "נהגים בריונים"

!  בריונות כביש



כל הנהגים  , אז

בסביבה מסמנים לך 

".  וי

כמה זה קורה?

  ובשביל מה לספור

?את זה



  כמות הדוחות היא אינדיקציה

למעשיו של השוטר כי אין שליטה  

עליו בשטח והיחס אליו הוא מראש 

.ייפוקחכאחד שישתמט אם לא 

אז נותנים לו מכסות כדי שיעבוד...

 ואז סופרים את הדוחות והופכים

ארגונית  /אותם למטרה יחידתית

התאונות אמנם )"ח ארגוני "ולכסת

ואם נקבל ; אבל הנה אכפנו, עלו

..."(אמצעים נוספים







 פעם כשעוד ייעצתי למפקדי
ישבתי שעה ארוכה עם  ... משטרה

, מפקד בכיר במשטרת התנועה
.שניסה לשכנע אותי שאין מכסות

ואיך תתייחס לשוטר שאיננו גומר  ,
חות "את פנקס הדו, משך זמן

?שאלתי, שלו

אנחנו לא מחזיקים פה ", טוב
.השיב" עציצים

כל מה שלא קשור  , משמע
הופך שוטר , לאיסוף דוחות

?  ומי רוצה להיות עציץ... לעציץ



זו  

הטכנולוגיה  

!טמבל



ניבוי  
בשיטור

עיר חכמה

ורכבים

אוטונומיים

מהפיכה  
!בשיטור

אנחנו נכנסים לעידן  

השיטור המדעי



"ייצור ידע"



"ייצור ידע"


