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שוטרי  : למשל

, תחנת אשקלון

מבלים שנתפסו 

בבית  , בצוותא

בושת ברמת גן 

(. 1996, שפירא)





כולל הכשלה מכוונת  
במבחנים  

...הסוציומטריים





"תן לשחור הזה לעשות את זה"... "מי זה השחור הזה שיושב מולך"

,  סגנון דיבור בוטה

,  ישיר וגס, חריף

...י נשים"גם ע
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;היעדר סקרנות מקצועית-

;  שבלוניתמחשבה -

;הבנה לעומק של תורות מקצועיותחוסר -

יכולת להתאים את האמצעים לחשיבה המקצועית  חוסר-

בדרך כלל מתרחש תהליך הפוך של התאמת החשיבה  )

.  ;(המקצועית לאמצעים הקיימים

מול קושי להתמודד עם ניהול  ריטואליםהקפדה על -

.דינאמי של מבצעים בשטח

:מאופיין ב' אנטי אינטלקטואליזם'





  אחד הגילויים של אנטי אינטלקטואליזם

מקצועי הוא למשל הסירוב של ארגון לחשוף 

. עצמו למחקר חוץ ארגוני

 מצב זה מאפיין למשל את משטרת ישראל

בניגוד , (14' ע, 2012, שדמי: ראו למשל)

שפותח את , בולט לשירות בתי הסוהר

.דלתותיו בשמחה ליוזמות מחקריות



 וסקרנות מסוכנת לבעלי העוצמה בארגונים בקיפאון–

.שנהנים מזכויות יתר; סטגנציה

למה": מפסיקים לשאול, כשאין סקרנות..."



האם  , ולשאלות

הארגון בדרך  

,  משמע, הנכונה

האם חלוקת  

העוצמה הנוכחית  

...מוצדקת



חוסר סקרנות מקצועי משאיר  

.  על כנו' קיפאון'את ה

-' מכסה את הכלקרח'כש

סקרן ולא  לאכשאתה , משמע

ככה זה  )"שואל שאלות 

רואה את  לאאתה -..."( אצלנו

וזה , מה שאתה צריך לראות

מונע ממך לבוא כל יום לעבודה 

למה יש קבוצות , ולתהות

ולמה הארגון  , שמקבלות יותר

גם , שואלאינךואם . פוגע בי

פועל על מנת לשנות  אינך

!זאת
ר פנחס יחזקאלי"ד





כאלו  , זה חוזר על עצמו כל שנה
:  הם צריכים לאותת לחבריהם

אנחנו פה רק . לא באנו ללמוד"
..."...בשביל התעודה









...המשטרה לפני הכל: טוטאליות1.

...אנחנו נגד כל העולם2.

למען השמירה על הסדר  " לוחמים"השוטרים תופסים עצמם כ3.
...שאינם מעריכים, והם מגנים על האזרחים כפויי הטובה; החברתי

...  ערך עצום לחברות המתחשלת באתגרים קשים4.

לפי האופן שהם מבינים  , מתן חשיבות עליונה להצלחת הארגון5.
החוק נתפס לעיתים כמכשול בדרך להשגת אפקטיביות  )' הצלחה'

(.בעבודה
...זלזול מוחלט בחוק, ובמקביל; צורך להופיע כבעלי כבוד וסמכות6.
.ואיזם'ומאצשובניזם7.
.אנטי אינטלקטואליזם8.
..."(.לשטח יש חוקים משלו)"בוז ללימוד ממוסד ולמקצוענות 9.

.תרבות השקר והחיפוי והשימוש בכוח10.
.  קוד הנאמנות11.





עיזאתחקירת : כ"השב

;נפסו

300פרשת קו : כ"השב;

עימאדפרשת : ל"צה

;פארס

תמיר( יקו'צ)משה : ל"צה;

 ועודועוד...



פרדוקס "
"השיטור

שקר הורדת  "
הפשיעה ותאונות  

"הדרכים

,  לאכוף חוק, בין היתר, מיועדשיטור

ללא הפרה מסוימת  שיטוראולם אין

של חוק וחיפוי הדדי
לתשתית הזו שני  

...נדבכים עיקריים
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לתשתית הזו שני  

...נדבכים עיקריים



  בבסיסו של השיטור המודרני

.קיים פרדוקס מובנה

  הוא מקור החיים של השיטור

(  התרבות מגנה עליו, לכן)

:ומקור צרותיו כאחד

איןאולם , שיטור מיועד לאכוף חוק

!הפרה מסוימת של חוקללאשיטור 



על  , מקצוע השיטור הוא מקצוע מסוכן ושוטר חייב לדעת

.שבן הזוג שלו מחפה עליו, מנת לתפקד באפקטיביות

  כיוון שזירות עבירה דינאמיות מאוד וספוגות בלהט

אם , וכיוון שבלהט העשייה נעשות טעויות; ובלחצים רבים

היו השוטרים מדווחים כל פעם על מעשי חבריהם היה  

.ועקב כך יכולתם לתפקד, מתערער האמון שביניהם

תרבות השוטרים הבלתי כתובה מעלה לדרגות  , לכן

כולל חיפוי הדדי על  , "חברות"גבוהות קודים כמו 

.הצדדים הבעייתיים שלו



  כך מתפתח

שנמצא  שקר

בבסיס יחסי  

השוטרים עם  

החוק ועם  

.הקהילה



אוכלי  "הפרדה בין שוטרים 

–( ”Meat Eaters“)"בשר

אלה שביצעו את מעשי  

אוכלי  "לבין שוטרים ; השחיתות

–( ”Grass Eaters“)"עשב

אלה שחיפו עליהם

(The Knapp Commission ,1973)

,  על פי הוועדה

" אוכלי העשב"

!מסוכנים יותר



סוגי  3

...שוטרים



השוטר העבריין  

שמבצע עבירות  

בעודו מעמיד  

פני אוכף חוק  

"(אוכל בשר)"

:סוגים של שוטרים בישראלשלושהקיימים 

השוטר המתפטר 

שאיננו  המפוטר / 

רוצה להלשין ועוזב  

או מלשין ונדחה  

...מהארגון

השוטר המתבונן 

בחברו המבצע  

ואינו  , עבירות

הוא  , עושה דבר

אשם באותה מידה  

"(אוכל עשב)"





פרדוקס "
"השיטור

שקר הורדת  "
הפשיעה ותאונות  

"הדרכים

אולם  , מיועד לאכוף חוקשיטור

ללא הפרה מסוימת של חוק שיטוראין

וחיפוי הדדי
לתשתית הזו שני  

...נדבכים עיקריים







 בכלהפשיעה ירדה

,  רחבי ארצות הברית

כולל באותם מקומות 

עשו מאומה לאשבהם 

...להוריד אותה

 את כל לאבטח

התיאוריות החדשות  

שבהם מתפארים  

ברטון  , וליאני'ג

...ומייפל



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





 נלחצתכשהפשיעה עולה המערכת

בדומה לחברות עסקיות המתחילות  

.להפסיד

 עם  " משחק"הפיקוד מעודד בחצי פה

בדומה לחברות עסקיות  , הנתונים

המנסות להבליע הפסדים ברישומים 

התפרצויות הופכות  )החשבונאיים 

(.'וכו" השגת גבול"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



"ייצור ידע"



 “Police Lies”

 “Blue Lies”



"ייצור ידע"



 שרה , פרקליטת מחוז המרכז דאזוועדה ציבורית בראשות
שבדקה את  , שמואל איתן, ומבקר המשטרה דאזסירוטה

הטענות בדבר שימוש לא חוקי בכוח של שוטרים בזמן 
.  ואת דרכי הטיפול בתלונות אזרחים, מעצר וחקירה

 מסר כפול בקיומו של " שורש הרע"הוועדה ראתה את
.  אחד להלכה והשני למעשה–בסוגיית אלימות השוטרים 

הדוח מתאר כיצד התייחסו המפקדים בשטח לתופעה 
,  ("קשר השתיקה"הוועדה משתמשת בביטוי )בעצימת עין 

,  שהשפעתה הטבעית התבטאה בחוסר אובייקטיביות
בחוסר מקצועיות בחקירות של שוטרים ובאי מיצוי , טיוחב

.הדין





חלק 
מהחיפוי  

הוא  
האשמת זה  

שחטף  
מכות  

בתקיפת  
...שוטרים



בתרבות הפוליטית  

הוא מן , של ימינו

היה  לאהסתם 

...שורד

מבקרים היום  

שורדים בתפקידם  

בעיקר כיוון שאינם  

...עושים גלים



והשימוש הרב , הלגיטימציה הניתנת לשימוש באמצעים שקריים... 

שוטרים יוצרים תנאים בהם , באמצעים אלו בעבודת השיטור

עלולים להשתמש באמצעי שקר גם לקידום מטרות בלתי חוקיות 

מטרות אישיות או מטרות קבוצתיות של  , של המשטרה

שוטרים עלולים להצדיק שימוש באמצעי שקר ורמייה . השוטרים

כמו בידוי ראיות  , בעיניהם" צודקות"כדי לקדם מטרות הנתפסות כ

או כדי להגן על שוטרים אחרים או על שמה הטוב  , נגד פושע מסוכן

לחץ ציבורי ופנים ארגוני להישגים סטטיסטיים  . שלך יחידת משטרה

י הפיקוד הבכיר עלולים להביא שוטרים לידי  "או לחצים המופעלים ע

,  חציית גבול הלגיטימיות ולדחפם לעשות שימוש באמצעים שקריים

.גם לצורך השגת מטרות בלתי חוקיות



סיפור  

עמוס  

ברנס  

כמקרה  

בוחן





 ..."הנזק  , היא שבמצב הדברים  הנוכחיטענת העבודה

הנגרם לעבודת המשטרה בטווח הארוך בגין הפגיעה  

.  'קו האדום'הגיע ל, המשתפים פעולה עמה, במקורות

..."הן בהיבט הערכי והן המעשי, הפגיעה הזו מתבטאת

לבית המשפט  " חומר מודיעיני"מדבר על הגשת ריטמן

שימוש לרעה בשיטה ". שיטת המעטפות: "מה שמכונה

פגעה במרקם  -... ואני מניח שאתם מבינים כיצד–הזו

עד  , העדין של יחסי האמון עם הפרקליטות ובתי המשפט

חומר חקירה לכל דבר " "חומר מודיעיני"מהווה , כי כיום

...ועניין



במשטרה לא השתרשה  "

תרבות של דיווח ותחקיר 

,  "מלא ואמתי בזמן אמת

גם בצמרת המשטרה  "ו

-התגלתה תופעה של אי

,  דיווח על נושאים בעייתיים

של מתן  –ובפעמים אחרות 

אשר לא , דיווחים חלקיים

תמיד שיקפו את מצב  

"  הדברים במלואו



במשטרה נהוגה 

;תרבות של שקר



נציב הביקורות על הפרקליטות והתביעה  

טועני מעצרים  ": דוד רוזן, המשטרתית

"בבתי המשפט כעניין של יום ביומומשקרים



,  שופטת המחוזי בדימוס
:דליה גנות

הלכתי אחורנית וראיתי  "
בכל מיני תיקים כל מיני  

אמירות של המשטרה 
ובדיעבד הבנתי , במזכרים

שבהרבה יותר ממקרה  
לא מדויקים  אחד הם היו 
ואתה  . עד שקריים

מסתמך עליהם בעיניים  
.עצומות

לכמה  , אני חושבת לעצמי
אנשים עשיתי עוול בגלל  
שקיבלתי את המזכרים  

".האלה כמות שהם



על משפטו של , כ"לשעבר סגן ראש השב, ל"יצחק אילן ז

:  זדורוברומן 

" שיקרו בבית משפט( החוקרים)הם "
(9.07.21, אולפן שישי)



: השופט יצחק עמית לקורס ניצבי המשנה במשטרה

!"בתי המשפט כבר לא מאמינים לשוטרים כמו פעם"

?אנחנו נאמין, ואם השופטים כבר לא מאמינים



על שוטרים בעייתיים  רו'סנגבועז ' פרופ

:  מטופלים כהלכהאינםש

דווקא ידוע שפירות רקובים שאינם מורחקים  "

..."!מדביקים בריקבונם גם פירות בריאים



 המשטרה יסודית בדרך כלל בהתמודדות עם מסקנות
;וועדות

 מופיע בצורה זו או אחרת"תרבות של שקר"המושג  ,
,  ברובן המכריע של הוועדות שבדקו את תפקוד המשטרה

. מאז סוף שנות השמונים של המאה הקודמת

מי דואג ? מדוע הנושא לא מטופל עד היום

?לכך



ארגון הבלתי פורמלי  ל

ערכים  , יש חוקים משלו

נורמות עבודה  , משלו

!משלו ומנהיגים משלו

  והם קובעים יותר

!מהארגון הפורמלי





...המשטרה לפני הכל: טוטאליות1.

...אנחנו נגד כל העולם2.

למען השמירה על הסדר  " לוחמים"השוטרים תופסים עצמם כ3.
...שאינם מעריכים, והם מגנים על האזרחים כפויי הטובה; החברתי

...  ערך עצום לחברות המתחשלת באתגרים קשים4.

לפי האופן שהם מבינים  , מתן חשיבות עליונה להצלחת הארגון5.
החוק נתפס לעיתים כמכשול בדרך להשגת אפקטיביות  )' הצלחה'

(.בעבודה

...זלזול מוחלט בחוק, ובמקביל; צורך להופיע כבעלי כבוד וסמכות6.

.ואיזם'ומאצשובניזם7.

.אנטי אינטלקטואליזם8.

..."(.לשטח יש חוקים משלו)"בוז ללימוד ממוסד ולמקצוענות 9.

.תרבות השקר והחיפוי והשימוש בכוח10.

.  קוד הנאמנות11.



:קוד הנאמנות
אחת הסיבות 

החשובות לחולי  

המשטרתי



מערכתיצורך הנאמנות היא



  השגת המטרה אינה

מותנית רק בכישורים  

.בעבודת צוותאלא 

  על ידי מינוי מקורבים

משחק "מבטיח המנהל 

"!קבוצתי





נאמנות לעמיתים;

נאמנות לבוס;

נאמנות לארגון;

נאמנות לפקודים.

לאי  חוסר נאמנות גורם 

זה גם , על כן. קידום

!המפתח להתנהלות



אם , אבל

לא תהיה 

, נאמן

בטוח שלא 

!תקודם



נאמנות

לעמיתים

למפקד

לפקודים

למשטרה



נאמנות

לעמיתים

למפקד

לפקודים

למשטרה



 מפקד חייב לעבוד עם

שניתן לסמוך על , אנשים

.נאמנותם בכל מצב

יכולת הביצוע שלהם חשובה  .

לעולם תהייה משנית , אולם

לנאמנותם האישית לעומד 

מעליהם בהיררכיה  

...  האירגונית



 על  חיפויקיים

.המפקדים שסרחו

  שוטרים נמנעים

,  מלדווח על מפקדיהם

כיוון שזה עלול 

להתפרש כפגיעה  

בקוד הנאמנות  

המקודש



יהיה ראש המטה  לאהיא המליצה שמעתה 

...למנוע כפל נאמנויותכדי , המבצעי איש משטרה



,  התוצאה

'  הוגלה'קרמשניט

ח"סמתלהיות 

למרות  , חברון

שקיבל את אות 

אביר התנועה  

...לאיכות השלטון

http://news.walla.co.il/item/1227616





היום איסור כזהאין, עקב שינוי המציאות.

 המשמעות היא שאנשי משטרה עושים שימוש

בסוגיית היחסים האסורים כדי להקריס יריבים  

...הפוליטיקה הארגוניתבמסגרת 

אבל זה מחוץ לנושאים הנדונים בהרצאה זו.







נאמנות

לעמיתים

למפקד

לפקודים

למשטרה



  המאבקים הבלתי פוסקים בתוך

נאמנויות  הארגון יוצרים 

טרם  , ומחויבויות של מפקדים

ששכבו עבורם  "לאלה , קידומם

במסגרת המלחמות  " על הגדר

.  ארגוניות-הפנים

  ביום הקידום נדרשים מפקדים

...  אלה לפרוע את השטר



 קראדיהבינה את הסתבכות לאזיילרועדת.

רק עשה את מה שעושים מפקדים בארגונים  קראדי

דיוני  "בריטואל המינויים הקרוי , מאז ומתמיד, צבאיים

"שיבוצים

בארגון רווי בפוליטיקה ארגונית ובמלחמה על טריטוריות  ,

מפקד מחוז חייב להראות לאנשיו שהוא מתגמל אותם על  

".  נאמנות"

ם"נצ

יורם לוי



  המאמצים לקדם את לוי נבעו בראש ובראשונה

שעלה לדיון  , קראדישלוי היה המועמד של , מכך

נכנע קראדיאם היה . שלוהשיבוצים מהמחוז 

היה  , ומסכים למינוי מועמד אחר מחוץ למחוז

,  מאותת לחבריו בסגל הפיקוד שהוא חלש

.  שלו" טריטוריה"נוספות ל" פלישות... "ומזמין

  לפקודיו הוא היה מאותת שלשווא יתלו בו את

.  אין הוא מסוגל לדאוג לאנשיו, שכן, יהבם



נאמנות

לעמיתים

למפקד

לפקודים

למשטרה



נאמנות לעמיתים  

היא מאפיין מרכזי  

כל  "ו, בתרבות הזו

מגויס חדש נבחן  

עד כמה אפשר  

כי  , לסמוך עליו

יראה בנאמנות זו  

 …ערך עליון

שדמיאראלהר "ד



,  במשטרת ישראל

הביטוי לתרבות הארגון  

,  הוא אלימות השוטרים

נורמה של שקר בצד 

שנועדה לחפות על 

שוטרים אלימים



הרבה אנשים שמשרתים במשטרה  "

ל משלם לי  "המפכ'חיים במנטליות של 

שוטרים  ... ולא הציבור' משכורת

מרגישים שהם מקריבים את עצמם על  

אבל התפיסה  , מזבח שלום הציבור

הבסיסית של דמוקרטיה וזכויות  

אני כבר . האזרח נשכחת מהם לחלוטין

או  , לא מדברת על יחס למיעוטים

נושא כאוב  , שוויון בפני החוק

".לכשעצמו



הנאמנות 

לחברים 

גוברת

במשטרה על 

הנאמנות 

לארגון ולחוק





"ייצור ידע"



פער מתרחב בין 1.

;המשטרה לציבור

;פרדוקס הלכידות2.

קונפורמיות  3.

;מוגברת

חשיבה קבוצתית  4.

;או חשיבת יחד

דה 5.

;אינדיבידואציה



  חוסר הנכונות

הציבורית להשלים  

עם חריגות אלה יוצר  

מתחים ועוינות  

.הדדיים ומתגברים



"ייצור ידע"



  פרדוקס הלכידות בקבוצה
דווקא כאשר קיימת רמת , משמעותו

עלול , לכידות גבוהה מאוד בקבוצה
עד כדי איום  , תפקודה להיפגע

מפני  , ממשי על עצם קיומה
שהקבוצה מעדיפה את היחסים  

על פני המשימה  , הבין אישיים
.הקבוצתית

 פרדוקס הלכידות נוצר במצב של
הליכה  )קונפורמיות קבוצתית 

, בקבוצות מלוכדות מידי(. בתלם
פועלים לחצים לקונפורמיות מופרזת 

.בעמדות ובהתנהגות



"ייצור ידע"



, היא הליכה בתלם, (Conformity)קונפורמיּות או קֹוְנפֹוְרִמיְזם 

שינוי בהתנהגות או אמונות של אינדיבידואלים בהתאם  , הסתגלות

.לנורמות או כללים הנהוגים בחברה או בקבוצה



גוברת ההימנעות  , לכן
,  מהתנסויות חדשות

וגובר חששם של 
חברים בקבוצה 

.מביקורת

היצירתיות : התוצאה
הפוטנציאל  , נעלמת

האישי של החברים  
לא ממוצה ויש ירידה  

בניצול הפוטנציאל  
.הקבוצתי



 ציותקונפורמיות המבוססת על(compliance);

 הזדהותקונפורמיות מתוך(identification )  ורצון

;להיות כמו האחרים

 הפנמהקונפורמיות מתוך(internalization ) של

.נורמות הקבוצה וערכיה

...  ציות לאורך זמן יכול להפוך להזדהות

בפסיכולוגיה החברתית מוכרת סגירת הפערים  

(  דיסוננס קוגניטיבי)בין הכרה להתנהגות 



"ייצור ידע"



 זוהי אחת התוצאות של שמירה על קונצנזוס חברתי בכל

.מחיר והימנעות קיצונית ממחלוקות

המתייג כל דבר במונחים  , זהו דפוס התנהגות קונפורמי

.של נורמות הקבוצה

עד שהיא משתלטת על  , השאיפה להסכמה כה גדולה

על נכונותם  , יכולת החשיבה העצמאית של החברים

לקלוט נתונים חדשים ולהעריך בצורה הגיונית ושקולה  

.דעות של אחרים מחוץ לקבוצה



היוצרת  , המשותפת לרוב חברי הקבוצה, אשליה של אי פגיעות
.אופטימיות יתר

 המפחיתים מערכן של אזהרות, קבוצתיים( רציונליזציה)צידוקים ,
.הסותרות את הנחות הקבוצה

וקיומן של תפיסות , אמונה בלתי מתפשרת במוסריות הקבוצה
.או פחות מוסרי/שלפיהן היריב פחות טוב ו, סטריאוטיפיות

חבר שמערער על עמדות הקבוצה מוקע בחוסר נאמנות.

צנזורה עצמית לגבי סטייה מהקונצנזוס.

אשליה של אחדות דעים ותפיסת השתיקה כהסכמה.

 על הקבוצה ופני  " להגן"שמחליטים , "שומרי מחשבה"הופעת
.דעה שסותרים את הקונצנזוס/מידע



במקום שכולם חושבים אותו  ": עמוס ידלין

!"אף אחד לא חושב, דבר



"ייצור ידע"



מתאר מצב  אינדיבידואציה-דה

בו פרט בקבוצה חברתית חש  

, שהוא מאבד את זהותו האישית

.ומתמזג עם זהות הקבוצה

 המושג נטבע לראשונה על ידי

-הפסיכולוג החברתי יהודי

ושותפיו  פסטינגרלאון , אמריקאי

.  זימברדופיליפ והורחב על ידי 

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2017/12/לאון-פסטינגר.jpg


  הפחתת המודעות

;העצמית

  הפחתת תחושת

;האחריות האישית

 עליה בהיענות

להתמסר לנורמות 

,  שמכתיבה הקבוצה

ולבקשות של דמויות  

.סמכותיות



מתוך הסדרה  

'בול''



 (המון)העובד הוא חלק מקבוצה גדולה;

  כשהקבוצה מאפשרת לו להישאר אנונימי ולא מזוהה

;בשמו

 לעצום את עיניו ואת ליבו"כשהוא יכול להרשות לעצמו"  ,

.לנוכח המעשים, בחסות ההמון



  מצב זה מתעורר במיוחד בתנאים כגון שקיימת מלכתחילה
אחדות קבוצתית  , כשיש מצב של עוררות גבוהה, אנונימיות

תנאים אלו מביאים . גבוהה או התמקדות באירועים חיצוניים
-כנראה למצב של מודעות עצמית מופחתת וכך לדה

התנהגות זו עשויה להוביל לתוצאות  . אינדיבידואציה
.שליליות

  קיימת סברה כי דה אינדיבידואציה עשויה להוביל גם
מימדהאם כי עד כה לא נבחן אמפירית , לתוצאות חיוביות

.של התופעה' החיובי'





"ייצור ידע"



המשגה

מטרת התרבות

איך היא עושה זאת: השיטה

איך נוצרת תרבות?

איך מבינים תרבות?

מהם תוצריה?

מהם מאפייני התרבות המשטרתית?

מחירים

האם קברניטי המשטרה מודעים?







בשעה טובה השתחררתי מהכלא שנקרא  !! זהו"

שוטר צעיר מקבוצת )שנתיים ! משטרת ישראל

הפרות  , השפלות, התעמרויותשל ( המתפטרים

להוביל אותי  נסיונותשקרים ואין סוף , נהלים

האמת )אמתהסתיימו בניצחון של הלהתפטר 

היא מופעה בכל  . כמילת מפתח בניתוח הטקסט

שעליה חונכתי  אמתה...(!! המשפטים החשובים

מבית הוריי והנחלתי לילדיי וחשבתי לתומי שאותה 

,  אוכל להביא לידי ביטוי בגוף שאמון לשמור חוקים

להגן על אמורו, חרת על דגלו יושרה ואמינות

.  ומחרביהמפושעיהאזרחי ישראל 



כמה עצוב שגיליתי שהפושעים הכי גדולים יושבים  
מהמתכות מסוונרים, בפיקוד הבכיר של הגוף הזה

שעל כתפיהם ועושים הכל אבל הכל לשמור על 
,  השפלה, שלהם גם במחיר של ניצול מרותהכסא

וכל האמור התחיל ונגמר כי !! ורמאויותשקרים 
את זה לא מספרים בלשכת  , כן! נפצעתי בתפקיד

את זה יגלה כל . גיוס וגם לא בקורסים במכללה
שוטר שישילם בגופו ונפשו ויהפוך לנטל על 

יצטרך לעבור ועדות מבזות להצדיק את , המערכת
ללעג , להיות מושפל בהערכות התקופתיות, כאבו

ולשלם אלפי שקלים לעורך  , בפני חבריו השוטרים
דין בשביל להבין עד כמה המערכת נוגדת את 

!!נהליה



שלו גם  אמתאך אל יפחד אף שוטר ללכת עם ה

או , זו בחירה שלכם-נגד המערכת הגדולה הזאת 

להישבר ולהתפטר או לצאת בראש מורם 

!!אחריותתקחושהמערכת 

תעשה בדיקות סמויות , טיפ קטן, המפכלאדוני 

שיחות אישיות אמיתיות עם שוטרי  , בתוך התחנות

,  מאבדים את חיי הנישואין שלהם, א שקורסים"בד

את הילדים והבית ומקבלים גידופים מהבוקר עד  

-!!! גם מהקצינים שלהם, ואז–הערב מהאזרחים 

לא חוכמה להגיע לטקס צבוע שעורכים  ! כןכן 

...וצובעים קירותמכסתחיםעבורך ושבוע לפני 



לסיום אני מוקיר תודה לחבריי 
השוטרים בשטח שעושים ימים  

כלילות ומקריבים מחיר כבד מאוד ובז  
הפיקוד שיודע רק לקחת קרדיט  לכל 

על חשבון השוטר הפשוט ולהתנער  
ולגלגל אחריות ברגע האמת 

.  בושה. שהשוטר זקוק לו
ֱחָינּו..."שלום ולא להתראות הֶׁ ְוִקְיָמנּושֶׁ

ה :ְוִהִגיָענּו ַלַזַמן ַהזֶׁ




