
"ידעייצור "  



 תהליכים קשורים שניהעת בין נעה כל משטרת ישראל  ,

שיטור עירוני לשיטור מדינתי  בין : שמשפיעים אחד על רעהו

 ". קלאסי" "אכיפתי"שיטור קהילתי לשיטור ובין ; לאומי

  השיטור בישראל הוא מורשת השיטור  , מסיבות היסטוריות

פער  : התוצאה. על התרבות הבעייתית שלו, המנדטורי

 .גובר בין המשטרה למציאותרלוונטיות 

מתחזק השלטון המקומי וגם הניסיון של  70-מאז שנות ה

 . חלק מראשיו להפוך את השיטור לחלק ממנו

 ניסיונות ליישם שיטור קהילתי 4עד היום נכשלו בישראל  .

 !לוואקום נכנסים תחליפים, התוצאה

 

 

 

 



  בין שיטור עירוני

לשיטור מדינתי  

 ;לאומי

  בין שיטור קהילתי

"  אכיפתי"לשיטור 

 ".  קלאסי"
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; האזרח במרכז

 והשוטר במרכז
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 ; האזרח במרכז•

הרשות המקומית  •

 ;במרכז

 ;השוטר במרכז•

התחנה במרכז על  •

 .חשבון המטות



 ..."  שעריךשופטים ושוטרים תיתן לך בכל "

השוטר עם  

העם בשערי  

העיר ולא  

בחצר 

הוא  . השליט

פתר להם  

 !בעיות



המשטרה ממלכתית  

ונשלטת ישירות על  

 ידי משרד ממשלתי

תחנות המשטרה  

פרוסות ופועלות  

במרחב השליטה של  

,  הרשות המקומית

ורוב השוטרים אף 

 מתגוררים בתחומה

התפתחות אינטראקציה בין שני  , על כן

 !הגופים היא בלתי נמנעת



התעלמות  
 וניכור

שיתוף 
 פעולה

שיתוף 
פעולה תוך  

 תחרות

תחרות  
גלויה 
ורצון 

 להחליף

בעלי עוצמה 

פ  "חוששים משת

כי הוא מגביר 

עוצמה אצל  

יריבים  

.  פוטנציאליים

 ?זוכרים



 מאיר דיזנגוף



משטרה עברית  

עירונית הוקמה  

 -א ב"בת

בעקבות  , 10/6/21

 א"פרעות תרפ

אלטרנטיבה  שייצרו הרשויות המקומיות הן 

 הזר הבריטימנהלית לשלטון 



 ממסדי  , ככוח משטרה לגליהוקמו

המנדט  ומזוין בחסות שלטונות

,  הבריטי

מאורעות  בימי 1936 בשנת

 .ט"תרצ -ו "תרצ

 בפועל הייתה של השליטה

 .ההגנה ארגון

 

פזור  והיו , איש מטובי הנוער 400 -מנו כ 1938בסוף •

 .העבריתבכל רחבי ההתיישבות 

 



  צורת התפעול הייתה בסיורים רכובים על גבי טנדרים עם ארגז

הם הוזעקו  . שנמסרו לרשותם על ידי הסוכנות היהודית ,פתוח

 .במהירות לכל מקום סכנה

 ישבו בתא הנהג ואחד ישב  כשניים , היו בלתי משורייניםהטנדרים

 .  על כיסא מיוחד שהותקן על ארגז הטנדר

 ובהמשך הפעיל השומר , ראשון הם חומשו ברובים בלבדבשלב

 .השלישי שבארגז הטנדר מקלע קל מסוג לואיס





במלחמת העולם 

השנייה כשהצבא 

הגרמני התקדם לאל  

מיסדה , עלמיין

הסוכנות היהודית את  

ארגון  " משמר העם"

מתנדבים על מנת  

מצדה "להילחם בהם 

ולשמור  " על הכרמל

על הסדר בערים 

 הגדולות



,  ההתנדבות היא חלק מהאתוס הלאומי, לכן

 !שדוחה אותה, בניגוד לאתוס המשטרתי



לאחר מאורעות  

למרות  , ט"תרפ

מחאות רבות של 

 ...  היישוב

הדפוס הזה של קונפליקט  יחזור גם לאחר קום  

 ...המדינה



המצור על ירושלים  

וההכנות למימוש 

  בינאומהההחלטה על 

חייבו הקמת משטרה  

 עירונית



צרפתי עבורכם את התזה של שלמה נגר 

 המשטרה העירונית בירושלים: על
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את 

האדמיניסטרציה  

הבריטית החליף  

שלטון מרכזי  

ריכוזי ומערכת  

מפלגתית  

 דומיננטית

 ממלכתיות



מוסדות המדינה נוטלים סמכויות מהרשויות המקומיות  

 הגדולות



  פיקוחסמכויות 1.

 ;נרחבות לאישור

פעילות  הסדרת2.

השלטון המקומי 

והשתתפות  

 בתקציבו



רואה   מינוי1.

 ;חשבון

 חובות אכיפת2.

ומינוי ועדה   פיזור3.

 קרואה



לא עוגן מעמד הרשות  1.

:  חוק יסוד)חוק המקומית  ב

 ;(העיריות

 ;סרבול2.

בין גורמים  מאבקי כוח 3.

 פוליטיים

השלטון המרכזי מלין על שחיתות השלטון  

 !אבל הוא זה הגורם לה, המקומי



עם קשר פקיד מפלגתי •

ישיר לבן גוריון הועמד  

 ;בראש המשטרה

 –מפלגה קצין קישור •

 ;משטרה

,  בנו של ראש הממשלה•

הוכשר  , עמוס בן גוריון

 ;ל הבא"להיות המפכ

   סחרוביחזקאל 



זוהי אחת הסיבות  

שמחוז זה שונה עד 

היום ממחוזות  

משטרת ישראל 

 !האחרים



 ,ולמרות זאת

עזובה ורצון רע , ריקבון"

הירושות   3היו 

שמשטרת המנדט  

הניחה למשטרת  

 ..."ישראל





 ...החיים זורמים•

 ;בבוהותוהו  למנועהצורך •

למבנה השלטון   מתאים•

זו לא הייתה  )באותה עת 

 ...דמוקרטיה במובן של היום

להתמודד עם בעיות   אמצעי•

 ;ביטחון

את הסמכות   מסמל•

 והלגיטימיות של המדינה
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עם הצדדים  נתקענו •

השוטר  "הבעייתיים של 

,  כללי משמעת" )אזולאי

איכות  , שיטות עבודה

 ;(א"כ

 העריםמראשי התנתקנו •



ל מצא  "בעוד שצה

אתוס חלופי לאתוס 

של הכוחות  

,  המזויינים הבריטים

י סוחבת את  "מ

הזו עד  גיבנתה

 !היום







 המחשה





"  משמר אזרחי"הפעילה המשטרה  1948 -ב•

 ;בסיוע בטחוני לקהילה

 ;השוטרים התנדבו לעבודות ביצורים•

 ;עבדו עם עולים במעברות•

 ;הובילו מים וציוד לנפגעי שיטפונות•

 ;אימצו יישובים וגני ילדים•

 ;ביצעו סיורי ביטחון עם אזרחים•

 .א"הפעלת שוטרי מקוף בת: 1958•



בסוף שנות השמונים  

 נוספו לו גם מתנדבים  

ב "התרבות של מג

הרבה יותר קהילתית  

 ...י"מזו של מ



עוד מימי 

המשמרות  "

"  הנעים

ב היווה  "שמג

מעין המשך 

 ...שלהם



על ליברליזם ואיכות   דגש1.

 ;חיים

האמון בהנהגה   ירידת2.

 ;המרכזית

מנהיגות מקומית  התגבשות3.

 ;עצמאית

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.prestige.co.il/Pics/fullsize/878.jpg&imgrefurl=http://ruach-haguf.prestige.co.il/Page.aspx?Code=238&h=639&w=322&sz=35&hl=iw&sig2=PnshBEKpI6p9DiNyzFnfOw&start=48&tbnid=TMIfpPznBBCosM:&tbnh=137&tbnw=69&ei=p9l4RcTiArLSwgHzxby2Bg&prev=/images?q=%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%AA&start=40&ndsp=20&svnum=10&hl=iw&lr=&sa=N


 חינוך•

 ;בריאות•

 ;רווחה•

 ;כליאה•

 ;שיטור•

 ...וכדומה•



מגמות אידיאולוגיות  •

חשיבותם של  עלייתו

 ;נושאים מקומיים

  ממשלייםכשלים •

 ;תקציביםוהתכווצות ה

גוברת של  יזמות•

 .השלטון המקומי

 ביזור



מנגנונים  התפתחות 

,  לא פורמאליים

המעניקים מידה רבה 

של אוטונומיה לשלטון  

 המקומי

מסוכן סביל  

 לשותף אסטרטגי





 ;חינוך•

קליטת עולי ברית  •

 ;המועצות

 ;רווחה•

 ...ועוד•

אחרי האחריות  

תגיע גם  

 ...הסמכות



להבין שקיים פשע   אחרונההיא הייתה ה, למשל

 ...מאורגן בישראל



האם האינטרס הלאומי חפף 

 ?  תמיד את המקומי









למה ראש העיר  

,  טוב לדאוג לחינוך

לרווחה ולביטחון  

הפנים בעת 

 לאאבל , מתקפה

 ?למשטרה



 מפקד התחנה הוא  , למרות קיומם של המטות

 !תמיד לבד
למה זה צריך להיות ככה בארגון  

,  לכאורה, כל כך גדול שמעלה

את התחנות על ראש סדר  

 ?העדיפויות שלו





מעכבים אותה המתח וניגודי  

האינטרסים שבין הרשויות  

   עניותוה עשירותה

הרשויות העשירות נלחמות  

 לבדן בינתיים





ביטול התלות במשרדי  •

הממשלה מבחינה  

 ;תקציבית ותפקודית

העברת תקציבים על פי  •

 .נוסחה קבועה

 ...השלטון המרכזי יילחם בכך מלחמת חורמה? זוכרים! עוצמה



חברי המשלחת   11

האולימפית  

נלקחים בני ערובה  

 ולבסוף נהרגים



 למה דווקא יחידה

למלחמה בטרור  

טובלת  "במדינה ש

בתהילתה של 

 ?ל"סיירת מטכ

 מי צריך שתי

 ?יחידות

 המחשה





עוצמהזוכרים את מאבקי ה? 

נכנס לתפקיד   1972' ספט -ב

 שאול רוזוליו   -ל חדש "מפכ

אהרון  , קודמו)מסיבה לא צפויה 

נפטר באופן פתאומי אחרי  , סלע

 (חודשיים בתפקיד

 מגובה על ידי שר חכם במיוחד– 

 .שלמה הלל

 

 



לפני שהאוליגרכיה תצליח לסכל את  

 !המינוי



חייבים לשנות 

תרבות  את ה

 !במשטרה



הדרך היחידה לגרום לארגוני  

הביטחון הלאומי להתייחס  

 בכבוד היא ליצור אצלם  

 !צורך



,  איכותיכוח אדם הכנסת •

 ;מתחרה

על בסיס  , מתחרהארגון מיסוד •

, כוח אדם איכותי בהרבה

 הנתמך פוליטית

 ...ובחזרה למשטרה



מתמקם ם"והימ, המשטרה מגיבה היטב. 

ל  "אלוף הפיקוד מחליט להטיל את המשימה על סיירת מפכ

 (?זוכרים... המאבק על העוצמה)

ל מסתבכים"כ וצה"ושב, הביצוע של הסיירת בעייתי! 

 





  המשטרה מתפקדת היטב

 .מגיע ומתכנן ראשון ם"והימ

איציק מרדכי  , אלוף הפיקוד

מחליט  ( 300בוגר אירוע קו )

לבצע לאחר   ם"לימלתת 

 .שהמחבלים הורגים בן ערובה

 הצלחה גדולה  –התוצאה

 !ומהפכה תודעתית



 לפני הקמת המדינה ופעל הוקם

: עצמאי בערים הגדולותבאופן 

 .  צפת וירושלים, א"ת, חיפה

 אך לא , ובכוחוגדול בהיקפו היה

י "לא בציבור ולא ע, זכה להערכה

 .  השוטרים

  בפיקוד המשטרה קיוו להשתלט על

 הארגון ולהכפיפו למשטרה 

 לפירוקוזה לא צלח עד רעיון. 



,  היה רוצה ז"המשאאם 

מיצובו אפשר לו לאתגר  

את המשטרה הכחולה  

 ...בתחומי עיסוקה



המועמד לנגיד  : אשר ידלין•

 ;בנק ישראל

אהרן אבו  , שר הדתות•

 חצירא

,  התאבדות שר השיכון•

 אברהם עופר

גורם מהותי : המשטרה

 !בהחלפת השלטון



אקדמאים; 

רואי חשבון; 

עורכי דין 



טים  "הקב, הציבור כפרטיםעם  50%של  שותפות•

 ;  וגורמי הביטחון השונים

בחלוקת העבודה בתרגול  , באינפורמציה שיתוף•

 ;  ובהפקת לקחים

 ;שכבות הציבור לכלהדרכה והמחשה של חבלנים •

עצמאי בהחלטותיו ובעל , "ראש גדול"שוטר •

 ;סמכויות





המשטרה : התוצאה

משנה את פניה לבלי  

 !הכר



 ...אבל לא את תרבותה



 יוסף בורג



1978 : למרות התנגדות  , שקובעתוועדת שימרון

 ;שיש פשע מאורגן בישראל, המשטרה

1980 : ל עטור  "שהיה מועמד לרמטכ ל"מפכמינוי

 ;הילת מלחמת ששת הימים

1980 : לבחינת השימוש הלא  איתן  סירוטהועדת

 ;י שוטרים"חוקי בכוח ע

 והקמת היחידה לקשרי  ניסיון למהפך קהילתי

 .קהילה משטרה



עיסוק רב בתחום  

כולל  , הקהילתי

מימון  ניסיון של 

למשטרה  משותף

של המשרד  

המודל  )והרשויות 

 יוסף בורג (האנגלי



ראשי ערים מתחילים  

להשקיע בכל תחומי  

איכות החיים כמפתח  

 !לניצחון בבחירות

הורדת  

הפשיעה היא  

 אחת מהן



שינוי ערכי היעד של 

הינו   בתרבות השוטרים

עליונה של תכנית  מטרה 

התכנית   –" תירוש"

 במשטרהלרפורמה כוללת 



ומבקר   סירוטהשרה , בראשות פרקליטת מחוז המרכז

 ;שמואל איתן, משרד המשטרה

 מסר כפול של הפיקוד לתופעההוועדה מתריעה על  ,

 ;ועצימת עין" קשר שתיקה"

חוסר מקצועיות וטיוח בטיפול בפניות  , חוסר אובייקטיביות

 ;אזרחים

במשטרה והרחבת היחידה   פ"מחהקמת : התוצאה

 .פ משרד המשטרה"לתלונות ציבור ת





שחזור שיטת שוטרי  •

המקוף בהצלחה  

 ;גדולה

המודל אהוב על •

על   פחות, הקהילה

 ;השוטרים

הוא גם בעייתי מבחינה  •

 .  כלכלית



,  אברהם חמו ם"נצ

 ם"ילקראש 

ל אריה  "המפכ

 איבצן



 ;פרויקט קציני השכונה•

 ;משטרה –מיסוד ימי קהילה •

 ;קו טלפון פתוח למפקדים•

 ;שירותיתגישה •

בשידור  )"שיתוף הציבור בפרשיות חקירה •

 ;"(חוקר

 ; סימון רכוש•

 ;אימוץ קשישים•

 .  הרצאות וחומר הסברה, הדרכות•





הם  

" רים'מסונג"

לתפקידי  

 ...סיור

 ?מוכר



נתקלה   מ"הילק

בהתנגדות ובעוינות רבה  

 ...בשטח



ורצון ברור לעשות , יש הבנה ברורה מה רוצה הציבור

 !אחרת

למה ? 

 ...העוצמה





את מעורבות  על מנת להרחיב "

משמר האזרחי בפעולות למען  

הקהילה ולסייע למשטרת ישראל  

 ..."שוניםבתחומים 

מועברת   ם"הילק איבצןעם עזיבת : 1983

 ל למשמר האזרחי"מאחריות המפכ

אברהם חמו אינו  

מופרש  "מקודם ו

 "מהמשטרה
 דוד קראוס



כשפרק קראוס את 

הוא שלח את  מ"הילק

וכל , אנשיה הביתה

הידע שצברו הלך  

 ...  לאיבוד



מפקדי התחנות שמחו להשתתף  

( או עם)בלי , "חיסול הממוקד"ב

שהם דנים את התחנות , להבין

 !  להמשך ניוון וחוסר רלוונטיות



 -תחזור ב" הוצאה להורג"השיטה הזו של 

1997  ... 

 גימשידני 



מיסוד הפיקוח העירוני  

חוסר הרצון של "בגלל 

המשטרה לעסוק  

 "...בזוטות

אלה שורשי  

 !   השיטור העירוני



באי  חפץ מואשם 

,  מילוי הוראה

הדלפת מידע מסווג  

וגילוי דברים  

הנוגעים לפעולת 

המשטרה  

והופך  לעיתונאים 

  !גיבור לאומי

הוותיקה   הגווארדיהניסיון של 

עם התרבות  " פולשים"להילחם ב

 ...  והמנטליות השונים



שוטרים צריכים לעבוד  

בשעות שהציבור צריך  

פ אילוצי  "ולא ע, אותם

 !המערכת

  –שוב 

מול  " הייצוריתהגישה "

 "השירותיתהגישה "



,  משטרה: השילוב הקלאסי

 ...מתנדבים, רשות



,  אברהם חמו ם"נצ

 ם"ילקראש 

,  גימשידני  ץ"תנ

 ק"ישראש 



"ידעייצור "  


