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לשנות  הניסיון : הרפורמה הקהילתית

את תרבות המשטרה והדוקטרינה  

שלה

1

האזרח  : התכלית

והשוטר  ; במרכז

במרכז
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?מה כיסינו עד כה ומה נותר לנו לכסות

ההיבט  
המערכתי

ההיבט  
הניהולי

ההיבט  
התרבותי

ההיבט  
התורתי
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, קיימות שתי גישות בסיסיות בעבודה עם ציבור

:שרלוונטיות גם לשיטור

:  השירותיתהגישה 
אני אתאים את עצמי  
לצורכי אלה שאותם  

נועדתי לשרת

: הייצוריתהגישה 

זה מה יש ואת זה 
...יאכלו
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:ומוכרעת לפי, הדילמה הזו קיימת בכל משטרה

רמת )אופי הארגון •

;  (הביורוקרטיה שלו

;  אופי הסביבה המשימתית•

תרבות האוכלוסייה שאותה הוא  •

.משרת
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רחבבשיעור הזה נבחן את הסוגיה בהיבט ה

שלה

משטרת ישראלובשיעור הבא ננתח אותה בהיסטוריה של 
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על קצה המזלג

.  למשטרהמחוץבשיטור שנולדה יחידההיא המהפכה ה" שיטור קהילתי"•

;עסקו באפקטיביות וביעילות" פנימיות"כל יתר המהפכות ה

רק ברמת  כ"בדר, על שוטרים ומתבצעתשנואהאולי בשל כך היא •

;ההצהרות

מהפיכת "בין הציבור למשטרה וניכור קשהב על רקע "היא צמחה בארה•

.ללא רלוונטייםשהפכה את כלי השיטור הקיימים " סדר הדין הפלילי

שירות חברתי שמעצב מחדש את הקהילה ומפעיל אותה : המטרה•

.במקום לתפוס עבריינים" נקייה מפשיעהלשמור על עיר "

.הארגוניתעוצמהארגונית אחרת וחלוקה שונה של התרבות: המשמעות•



7TECI

בישראלקהילתיתהרפורמה ה

;  דוקטרינההן , לשנות, באופן מודע, ל"הייתה הניסיון היחידי שעשה מפכ•

.בעייתייםתרבות ארגוניתוהן 

שלא ניתן  " מחלה כרונית"הבעיות הללו היום הפכו ל, לאחר שנכשלה•

.להיפטר ממנה

.בשיעור הנוכחי ננסה להבין את עקרונותיה ומקורותיה•
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מאז הקמת המשטרה הראשונה במדים בלונדון  

שש רפורמות בשיטורהתקיימו , 1829-ב

החלו בארצות  כולן•

;הברית

מהן באו ארבע•

, מתוך המשטרה

כצורך להסתגל  

,  למציאות משתנה

להפוך אפקטיביים  

.ולהתייעל, יותר
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במשטרת ארצות  פרוגרסיביתהמהפכה ה

שנות העשרים: הברית

;מנהיגות•

;ניתוק הקשר עם הפוליטיקה•

;א"העלאת איכות כ•

;התמחות•

.אפקטיביות ויעילות•

מרשל , וולמראוגוסט 

קליפורניה-ברקלי

1932-1907
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-במשטרות ארצותפרופסיונליתהרפורמה ה

1980-1930, הברית

;השיטור כמקצוע•

העלאת רמת •

;א"כ

;התמחות•

;אקדמיזציה•

.מיכון•
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במשטרות העולם המערבי  קהילתיתהרפורמה ה

2000-1980

עליה  

נדבר 

עוד 

...מעט
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2000-1994וברטון גוליאני": מודל ניו יורק"

שיטור של הדברים  "•

;"הקטנים

.קומפסטט•

תחילת המהפכה  •

.הטכנולוגית
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2005-2000": ביטחוניתהרפורמה ה"

...המציאות מאיצה

בטחון הפנים  •

כחלק מן 

;המשטרה

שתי מערכות •

של חוקים  

.במקביל
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ואילך2005-מ" הרפורמה הטכנולוגית"ו

שבנויה ממהפכות  

רבות שמתרחשות כל 

...העת

ניבוי  "ועד " נקודות חמות"מ

"...בשיטור
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נזקקה מעולם  לאמשטרת בריטניה המקורית 

לרפורמה משמעותית וגם לא לרפורמה  

הייתה כזותמידהיא . קהילתית

דמות 

השוטר 

במרי 

פופינס
(14:08)

המחשה
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(14:08)
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מהשוטרים  , גם היום, מצפיםבבריטניה האזרחים 

(24:15)... נישואיםשיהיו תחליף להורים ויועצי 

:  מתוך הסרט

שוטרים  "

"לוהטים
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(24:15)
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–כולל לישראל –אבל היא הורישה לעולם 

המשטרה  דווקא את המודל הבעייתי של 

האימפריאלית
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היא המהפכה  " קהילתישיטור ", בארצות הברית

למשטרהמחוץבשיטור שנולדה יחידהה

חזרה  , אחריה

המשטרה לדפוס  

אפקטיביות  המוכר של 

ויעילות
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הארוורדבאוניברסיטת ,באקדמיההיא נולדה

תפיסת עולם  , פילוסופיה, היא מבוססת על ערכי יסוד

בניהול משטרותחדשה ושונה ואסטרטגיה ארגונית 
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היא בעצם באה מהציבור לומר למשטרה 

!בעיניואיך היא צריכה לתפקד 
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חלקיתהצלחתה , האחרותבניגוד לרפורמות 

מאוד בלשון המעטה

היא הצליחה  

כתפיסה  , להיקלט

רק  , מובילה בשיטור

,  בארצות ספורות

קנדהבבעיקר 
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הצהרתיתהצלחתה העיקרית הינה 

שהם , טועניםרבים 

מיישמים שיטור 

,  בין היתר, קהילתי

הפדראלי  מימוןבגלל ה

...ודעת הקהל

שיטור  מהואך רק בודדים מבינים 

!קהילתי
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הגדרה": שיטור קהילתי"

, ומדיניות משטרתיתפילוסופיה "

המכוונת כלפי שיתוף פעולה קבוע 

ועם הארגונים  התושבים והמשכי עם 

לשם התמודדות  , אותםהמשרתים 

מושכלת עם הפשיעה ועם הפגיעה  

באיכות החיים ובתחושות הביטחון  

מנחם אמיר".  תושביםוההגנה של 
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התרבות הארגוניתשינוי : המשמעות
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60-בשנות ה" מהפכת סדר הדין: "הרקע

החובה להקריא לכל חשוד את •

;זכויותיו

;עברייןלתת יעוץ משפטי לכל החובה •

.'הפרי המורעל': קבילות הראיותנושא •

“The Due 

Process 

Revolution”

:  התוצאה

מאבדתהמשטרה 

שליטה על 

...הרחוב
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ושימוש בכוחגוברתשחיתות משטרתית 
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ונשחקת יכולת הרתעתןנסתמותהמערכות 

בתי הכלא ובתי  

גדושיםהמעצר 

שוטרים  . בתפוסת יתר

אין. מכבים שריפות

...יכולת ליזום
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היה להיות שוטר בארצות הברית בשנות קשה

...70-וה60-ה

אלו שלא היו מעורבים בשיטור במהלך שנות "

יתקשו לדמיין את , הששים והשבעים המוקדמות

כמעט על סף פראנויה  , העלבון והתחושה, הבידוד

..."  של הימצאות תחת איום
(Trojanowicz & Bucqeroux, 1990)

משטרה לבנה  

ומנוכרת
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Stop, I’m one of you… (1:15המחשה )



32TECI

1:15
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(80-70-שנות ה)עליה דרמטית בפשיעה 

התרוקנות•

מרכזי הערים  

;מתושביהן

המשטרה  •

מאבדת

שליטה על  

;הרחוב

בין  ניכור•

שוטרים  

לאזרחים  
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שירות חברתיהמשטרה היא : הגישה החדשה

מתפקידי  קטןאכיפה היא חלק •

;השיטור

אינםמהפניות למוקדים 85%•

;"קלאסיים"בתחומי משטרה 

:הזמן ששוטר מקצה לאכיפה•

;מזמנו5%-10%

ניתן להעמיס יותר על  לא•

.מערכת אכיפת החוק
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תפיסת היסוד

לא רק של  . כולםפשיעה היא עניין של •

;המשטרה

.למשטרה שליטה על גורמי הפשיעהאיןממילא •
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!מפתחזוהי סוגיית 

אינהאם המשטרה 

,  משפיעה על הפשיעה

אזי מה הטעם 

ברפורמות של 

?אפקטיביות ויעילות

בהיעדר השפעה צריך  

לשנות את נקודת  

...המוצא



37TECI

:אבי נוימן? כמה ההצלחה שלנו תלויה במזל

!מזלצריך •

;ידע בזמן אמתיש צורך ביצירת •

;לפני התרחשותםצים"תבחיפוש ואיתור •

;צים שליליים"תבטובה ממצבים של התאוששותיכולת •

.שהעלו את מפלס הוודאות, חיובייםצים "תב•

בדרך  , ותושייהיצירתיות הוודאות עשויה לעודד אצל החוקרים אי •

.להצלחת פענוח התיקים

;ליצור עיוורוןעלול מידע עודף •

.אפקטיביותועבודת הצוות להשגת שיתוף הפעולהחשיבות •
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?????יעדי הפשיעהומה עם 
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עובדים  

נכון

פשיעה עולה

...פשיעהפרדוקס ה

פשיעה יורדת

עובדים  

לא

נכון
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נשאלת יותראינהוליאני וברטון השאלה 'אחרי ג

בגלל שהיא  לאאבל 

...איננה רלוונטית
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כמודלהעבודה הסוציאלית 

לכיוון  לעצב מחדש את דמות הקהילהניתן וצריך 

המקימה מחדש מנגנונים של , של קהילה אידיאלית

בסיוע ובהכוונה של המשטרה, שיטור טבעי

המשטרה כמעצבת מחדש של הקהילה
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"התפיסה המבוססת לקוח"בתחום העסקי עולה 

משרתו היצרן הוא 

ומייצר של הלקוח

נטיות היצרן  . עבורו

יצור . אינן העיקר

מבוסס על בדיקה  

של רצון הלקוחות



43TECI

בתחילת  ”Ford T": הלקח מהנרי פורד ומה

...היצרן מחליט: המאה

כל , אני מוכן לכל צבע

...עוד יהיה שחור

פורד  : התוצאה

מפסידה את השוק  

ונקלעת למשבר
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השתלטות היפנים על שוק הרכב : ולעומתו

בארצות הברית

לאחר מחקרים  

מעמיקים על מה  

...מבקשיםהצרכנים

,חלונות חשמליים•

...חימום מושבים•
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1982: George Kelling & James Wilson: 

“The Broken Windows”

פחדהבעיה היא ה•

;מפשיעה

היא הגורם  הזנחה•

להשתלטות  

;עבריינים
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:המחשה

"לשמור עיר נקיה"מול " לנקות זבל"

בילסקיזאביק 



47TECI

חישבו על קצין מודיעין שמציג בסיכום שנתי 

המעצרים  קטנוולכן , מסמיםנוקתהשעירו 

...והתפיסות

האם יש למשטרה 

אינטרס אמתי להפחית  

?פשיעה



48TECI

: "433להב "ההצלחות של חישבו על 
, האם הכנסת דור שלם של עבריינים לכלא

?הפחיתה את הדומיננטיות של הפשע המאורגן
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Out :  לתפוס עבריינים-In :שלא תהיה עבריינות

אפס ": האמצעי

"  סבלנות

(Zero Tolerance  )

למשטרה שליטה אין

,  לכן. על גורמי פשיעה

היא צריכה להתמקד  

בסימפטומים ולעבוד  

עם הקהילה
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(:1)על דגשמתן 

;קהילההפעלת ה•

;מערכתיפ "שת•

;קטניםהעל הדברים אכיפה בדגש •

;שירותמתן •

דגש על פתרון שורש של : שיטור ממוקד בבעיה•

;בעיות
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(2: )עלדגשמתן 

;הארגוניתתרבותשינוי ה•

;שירותי משטרהביזור•

!ולא ארצייםמקומייםיעדי משטרה •

.בשטחשוטריםעידוד עצמאות ויצירתיות של •
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בכל העולם המערביק"השדעיכת : 2000

מאסטרטגיה  

מובילה לתחום  

עיסוק נוסף

הצהרות  תוך המשך 

שיטור  "על 

"...קהילתי
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(1... )פתוחותונותרו הרבה שאלות 

?  קהילהמהי•

'? מעורבות'או ' שיתוף'פירוש המונחים מה•

?  בכלל ניתן להפעיל את הציבורהאם•

?  ציבורכלניתן להפעיל האם•

?  מייצג את הקהילהמי•

בכלל רצוי שהמשטרה תתערב בחיי הקהילה  האם•

?  או שהדבר מסכן אותה בפוליטיזציה
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(2... )פתוחותונותרו הרבה שאלות 

העיסוקים הקהילתיים לא פוגעים בעיסוקה  האם•

?  אכיפת החוק-של המשטרה , לכאורה', אמתי'ה

או שהיא רק  , בכוונותיהאמיתית המשטרה אמנם האם•

מבקשת לייעל את עבודתה ולשפר את תפקודה על 

כחלופה לצמצום במשאבים ולחוסר  , חשבון האזרחים

?מסוימיםנגישות לתחומים 
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של שוטרים איבה ממשגרם ל" שיטור קהילתי"

רבים לשיטה

כולל  , איבה זו הביאה לכישלונה במשטרות רבות

!בישראל
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?את השיטור הקהילתישונאיםלמה שוטרים 
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של משטרת לונדוןהבסיסערעור על הנחות . 1

האחריות על  , לפיהם

הסדר והביטחון היא  

בידי סגל שוטרים  

.קבוע, סדיר
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הכוח  בחלוקת מהפךהרפורמה יצרה . 2

במשטרה

,  באופן מסורתי

היא  עוצמהה

בידי החקירות  

!והמודיעין
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במדיםעובדים סוציאליים ... זהותבעיות . 3

?מי רוצה להיות עובד סוציאלי
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פחות, לכאורה, נתון" ראש גדול"שוטר . 4

לשליטה ולפיקוח

זכרו את  

פרדוקס "

"!השליטה



61TECI

?את השיטור הקהילתי, בעצם, במשטרה ניצחמי 

!התרבות הארגונית


