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  הקדמה
  

  

  

  

אירועי השנים האחרונות בחברה הישראלית הגדילו את מרכזיותה 

והגבירו את העניין החברתי בהבנת המשטרה , של משטרת ישראל

ה במרכזיותה של המשטרה יהעלי. כארגון ובהבנת תפקיד השוטר

,  למגמות כלל עולמיותקודם כל , בחברה הישראלית ניתנת לייחוס

שינוי במגמות שיטור , לשירותי משטרהיה בביקוש יהעל: כגון

במתכונות השיטור בחברות " אזרחיים"והטמעתם של דפוסים 

התחרות של גופי , תהליכי הגלובליזציה והליברליזציה, המתקדמות

בנוסף למגמות . אכיפת חוק בעולם עם גופים בשוק הפרטי ועוד

בחברה   למגמות ייחודיות עלייה זוניתן לייחס, כלליות אלה

ההחמרה במתחים , ההחמרה במצב הביטחוני: כגון, אליתהישר

יה ברמת האלימות יהעל, ההגירה המוגברת, ובשסעים החברתיים

לגיטימציה של החוק והשלטון -תופעות הדה, והפשיעה בחברה

ובד כל אלה הביאו לחיזוק מעמדה וחשיבותה של המשטרה . וכדומה

  .ותווחידדו א רגישות תפקידה המיוחדאת  הגבירו בבד

  

היא בעלת ההרשאה . למשטרה בחברה המודרנית תפקיד ייחודי

יה לצורך התערבות בקונפליקטים יח כפוהבלעדית לשימוש בכ

; Cox ,1996 ("סדר הציבורי"לאכיפת החוק ולשמירת ה, חברתיים
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Klockars ,1985 ;Manning ,1977 .( הרשאה זו מקנה למשטרה

, Amir (ם של החברהמעמד מרכזי בשמירה על מאפייניה הדמוקרטיי

2001 ;Jones et al. ,1996 ;Cox ,1996 .( עם זאת דווקא בשל

 הסמכויות והפריבילגיות הרחבות ,מוגבלת ההרשאה הכמעט בלתי

לצד , הניתנות לה ובשל החשש לשימוש שרירותי בסמכויות אלה

גם מנגנונים לצמצום  סמכויותיה של המשטרה מתחייבים

; Langworthy and Travis ,1994 (השרירותיות של פעולותיה

Bittner ,1980 ;Skolnick ,1966 .( כך מצויה המשטרה במצב מורכב

הבא לידי ביטוי בצורך המתמיד בשמירה על האיזון שבין , ביותר

מצב זה הופך . מעמדה החזק בחברה לבין הריסון והפיקוח על כוחה

 בה מתחזקות מגמות ,"פוסט מודרנית"מורכב יותר בחברה ה

 Morgan Bayley and, 1997;(ושוויוניות " אזרחיות"יות חברת

Shearing ,1996 ;Jones et al. ,1996 ;Greene ,1993 .( מגמות אלה

יוצקות תכנים מורכבים יותר לסמכות המשטרה וליכולתה להשתמש 

כאן גם טמון עיקר חשיבותה של . חובמנדט שנתון בידה לשימוש בכ

בין , האיזון לשמור על יכולתה של המשטרה. המשטרה בחברה

ואופן תפקודה הופכים , הסמכות להפעיל כוח לבין הצורך לרסנו

 המשקפים מצד אחד את ,להיות אחד הגורמים המכריעים ביותר

  . מוסדותיהאת המבנה החברתי ומצד שני מעצבים את פני החברה ו

  

מורכבות תפקידה של המשטרה והשפעתה על המבנה החברתי 

 מצד אחד .מצבה הייחודי של משטרת ישראל עוד יותר בותמתחזק

, מודרניים של חברה אזרחית מחזקת בתוכה אלמנטים פוסטהיא 

 נושאת  היאומצד שני; כמו מרבית המשטרות בעולם המערבי

 יחד עם, תפקידים ביטחוניים שאינם אופייניים למשטרות אחרות

 בסיסיבמצב מורכב זה יש קושי . תפקידיה המשטרתיים והאזרחיים
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 שמופקד על ההוצאה לפועל של מטלות זה : תפקיד השוטרבנייתב

  .  ומקבל את הסמכות לממש את המנדט שניתן לה, המשטרה

   

בו הוא לובש את מדיו שלכאורה מייצג השוטר את המשטרה מהרגע 

 אולם כניסתו של השוטר לתפקידו אינה ,תעודת שוטרעימו ונושא 

זהו תהליך . מסתכמת בהצטרפות לארגון ובנטילת סמלי הזהות שלו

 את כללי ההתנהגות המחייבים , בהדרגה,מורכב בו רוכש השוטר

 משתלב במערכת המבנית והארגונית של הוא. ואת נורמות התפקיד

. ד בתפקיותהמשטרה ונוטל על עצמו את הסמכות והאחריות הכלול

ערכית של  בתהליך זה משתלב השוטר גם במערכת התרבותית

ומעצב את עמדותיו לגבי יחסיו החברתיים , הארגון ושל השוטרים

כל אלה פועלים לעיצוב תפיסת התפקיד של השוטר . עם סביבתו

; Little ,1990 (תפקידום שלפיהם הוא ממלא את דפוסיהולהבניית 

Van Maanen ,1973.(  

  

 , תהליך הכניסה לתפקיד השוטר במשטרת ישראלר זה בוחן אתספ

 הבחינה נעשית. ואת אופן עיצוב התפקיד ובינויו לאורך תהליך זה

כפי , מאפייני תהליך בינוי התפקיד באופן כללי לתוך התייחסות

כמו כן היא מתייחסת . שהוא בא לידי ביטוי בספרות המחקרית

  – הישראליהשוטר של מאפיינים הייחודיים של משטרת ישראל ול

על ו, על רקע המציאות החברתית הייחודית של החברה הישראלית

.  בה ובמקומה של משטרת ישראל בחברהנראותמגמות השינוי הרקע 

אנליטית לניתוח סוציולוגי של תפקיד  מסגרת תיאורטיתהספר מציע 

 על בסיס יחסו , על אפיון דפוסי התפקידתמתבסס מסגרת ש- השוטר

 הכניסה אחר תהליך הוא גם עוקב.  החברתיתשל השוטר לסביבתו

  .  זו בהתאם למסגרת תיאורטית,תפקידל
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החברה הישראלית ניתנת עדיין לאפיון כחברה בהתהוות המצויה 

מרכיב מרכזי באפיון החברה הישראלית . במתח ביטחוני מתמשך

אך גם מידה רבה של סולידריות ה בשיש , הוא היותה חברת הגירה

לפיכך ניתן להניח שבמבנה . ולכים ומתחזקיםשסעים חברתיים ה

במרקם החברתי המורכב של החברה הישראלית , החברתי הישראלי

ובהתייחס למאפייניה הייחודיים של משטרת ישראל עשויות 

 שאינם בהכרח ביטויים. אופנויות השיטור לקבל ביטויים מיוחדים

  .משטרות אחרותאלה של דומים ל

  

כמו גם , חוניים בחברה הישראליתמרכזיותם של ההיבטים הביט

סחפו את , היוקרה הגבוהה יחסית שנקשרת לכוחות הביטחון

 בין תפקידי משטרה גוברמשטרת ישראל בשנים האחרונות לטשטוש 

תפקידים אלה ". ביטחוניים צבאיים"לבין תפקידים " קלאסיים"

משפיעים גם על עיצוב תפיסת התפקיד של השוטר הישראלי וכרוכים 

 המצופות באופן קלאסי מאופנויות , העמדות החברתיותבטשטוש

  . השיטור השונות

  

 במציאות החברתית , תפקיד השוטרבנייתצוהר לתהליך  ר פותחהספ

מציאות המשתנה הלנוכח . המורכבת של החברה הישראלית

 ה הגוברת במתח הביטחונייעליולנוכח הבעולם המערבי במהירות 

תיאורטיים ומעשיים בתהליך להבנת היבטים תורם הספר גם , שם

מגמות עתידיות בדפוסי השיטור של המשטרות  ולהבנת זה

  . המאה העשרים ואחתה שלפתחבהמערביות 
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הבנת הארגון המשטרתי  :שער ראשון

  ותפקיד השוטר

  

  פרק ראשון

  

  הארגון המשטרתי
  

  

  

  

  מודרנית המשטרה בחברה הפוסט

  

מעמדה ואופן תפקודה מהווים , מקומה של המשטרה בחברה

אחד הגורמים החשובים ביותר בקביעת את בעשורים האחרונים 

, והפוליטייסודות המשטר הדמוקרטי ושמירת החוסן החברתי 

  .איכות החיים וזכויות האזרח בחברות השונות

  

מאז ומתמיד שאפו חברות לקיים להגנתן הסדרים של פיקוח חברתי 

בעקבות , בחברה המודרנית. ושל שמירה על הסדר הנורמטיבי

עוגנו הסדרים אלה במנדט , רוקרטיזציהיותהליכי דיפרנציאציה וב

 ).Rawlings ,1995 (לי שניתן למשטרה על ידי החברהאפורמ

הצורך לפשר בין , החרפתם של מתחים בין מגזרים בתוך החברה

הלחץ הגובר והחרדה מפני פשיעה , מחלוקות חברתיות ופוליטיות
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ה היא הפכ .כל אלה הביאו לחיזוק מעמדה של המשטרה – ואלימות

 שעיקרה ,הרשאה חברתית ייחודיתבעל לגורם בעל מעמד ייחודי ו

ה מטעם המדינה בגבולותיה יכפיח וההרשאה להשתמש בכ

  ).Klockars ,1985 (הטריטוריאליים

  

, מעמד ייחודי זה מקבל משמעויות מיוחדות בחברה המערבית

 במגמה גוברת , מוטמעים בה. המאה העשרים ואחתה שלבפתח

כמו טשטוש הגבולות , "חברה האזרחית" עקרונותיה של ה,והולכת

           ערכי חירות האדם והאזרח והדגשים גוברים על וכן ובת חברותשבין

)Tester ,1992 ;Seligman ,1992 .( נוצרים מתחים בין קולקטיביזם

 בין הצורך החברתי ,ה לאינדיווידואליזםילאומי וחברתי לבין הנטי

 בין השאיפה ,פיקוח לבין הדרישה לחופש אישי ואזרחיבבסמכות ו

ות האדם לשימור הסדר החברתי לבין השמירה הקפדנית על זכוי

, Tilly ,1995  ;Chapman ,1970  ;Marshall  (וחירותו וכדומה

מרכיב בסיסי ברעיון השיטור בחברה חופשית הוא ). 1950; 1963

           מציאת האיזון שבין כוחה של המשטרה לבין זכויות האזרחים

)Langworthy and Travis ,1994 ;Lundman ,1980 .( בכך גוברת

                ומקומה החברתי המיוחד של המשטרהמורכבות תפקידיה 

)Morgan ,1997 ;Jones et al. ,1996 ;Cox ,1996 ;Bayley and 

Shearing ,1996.(  

  

דגשי פעולתה ואופן תפקודה משתנים ונגזרים , מאפייני המשטרה

במידה . תפועלן היא תוכבמידה רבה מהמבנה החברתי של החברות ב

כמו גם גורם מעצב ומשפיע , ה החברתי השתקפות של המבנ הםרבה

 החשיבות של הבנת מכך נובעת. (Bayley, 1977)על המבנה החברתי 

 ,למרות ההבדלים בין חברות. מאפייני הארגוןשל תפקידי המשטרה ו
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על כן אפשר . בעקרונותיהן הבסיסייםניתן למצוא קווים משותפים 

  . מכנים משותפים רבים בין משטרות שונות בעולםלראות

  

מתבקש לעמוד , על מנת להבין את תפקיד השוטר ואת תהליך בינויו

על על היבטיו הבעייתיים ו, תחילה על מאפייני המשטרה כארגון

   .הדילמות הכרוכות בו

  

  עודה של המשטרהיי

  

 החרפה של מתחים בין מתקיימותמאפייניה של החברה המודרנית ב

בות תהליכי בפרט בעק, קבוצות חברתיות והתרבות מעשי אלימות

 של הסדרים דמוקרטיים ובולטות ; מחד גיסאהתיעוש והעיור

חשיבות למנדט יש על רקע זה .  מאידך גיסאוערכים הומניסטיים

, הרשאה יוצאת דופן לפעולה נדט המשלבמ –הייחודי של המשטרה 

  . גבולותיה של הרשאה זויחד עם קביעת

  

ידה של חוקרים רבים ניסו לעמוד על ייחודיות מעמדה ותפק

 על בסיס גישות וזאת, המשטרה בחברה המודרנית ולתת לה הסברים

, Cox ,1996 ;Klockars ,1985; Ericson (שונות לניתוח החברה

1982 ;Bittner ,1980 ;Sykes ,1977 ;Manning ,1977 ;Reiss ,

1971 ;Hahn ,1970.(  

  

Bittner (1980) סביר את מעמדה של המשטרה בצורך של החברה ה

על כן . נית למצוא מענה לשאיפתה להשכין שלום בדרכי שלוםהמודר

ח ומגדיר ואשר מגביל את השימוש בכ, מיסדה החברה הסדר חברתי

באופן זה מהווה , לטענתו. חואת המצבים הלגיטימיים לשימוש בכ

ייעודה של . בחברה" מוצדק"ח והמשטרה אמצעי לחלוקה של כ
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, יהיח כפולחלוקה של כ הוא לשמש מכניזם , על פי הגדרתו,המשטרה

 ואשר מופעל בהתאם לתכתיבים של תפיסה ;שאינו בר מיקוח

  .אינטואיטיבית לגבי חומרתם של מצבים

  

" ח המוצדקוכ"השל ו" מצבים הלגיטימיים"הגדרתם החברתית של ה

לכן יש הרואים .  בדרך כלל על ידי גורמים חיצוניים למשטרהנקבעת

  .מיםבמשטרה שליחה ומייצגת של אותם גור

Manning (1977) מאפיין את המשטרה כמצויה בעמדה המתווכת 

. הציבור וקהל היעד שלה, חוקבוצות הכ, בין האליטות החברתיות

הוא לתווך בין סביבות ארגוניות , לדעתו, ייעודה של המשטרה

בפעולות כנגד , בעייתיות באמצעות הפונקציות הקשורות בחוק

את הקשר שבין המדינה פעולות המחזקים בבסמלים וו, פשיעה

  .סמכותןאת למשטרה ומניעים את  כוחן ו

  

Reiss (1971) מאפיין את המשטרה כמתווכת בין הקהילה לבין 

 כנציגה העיקרית של , לדעתו,המשטרה משמשת. המערכת החוקתית

  .מערכת החוק במגעה עם האזרח

  

Ericson (1982)יש לה ,  טוען שמעבר לתפקידה הייצוגי של המשטרה

 הסדר החברתי הקייםאת  היא משמרת .תפקיד אידיאולוגיגם 

 היא עושה זאת.  ביישמה מערכות של כללים והוראות,ומחזקת אותו

  .כנםעל מנת להשאיר את הסדרים החברתיים הקיימים על 

  

Hahn (1970) מציג את המשטרה כגוף המגונן על הגשר שבין 

את יסודות התנהגותם של יחידים בחברה לבין העקרונות המעצבים 

על פי .  וכמתווכת בין הציבור לבין מנהיגיו,החברה המאורגנת

 באמצעות,  מהווה המשטרה שלוחה של הסמכות הפוליטית,תפיסתו
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תרגומן של החלטות פוליטיות באשר לסדר הציבורי לישויות 

, למעשה, מייצגת המשטרה בכך. ליסטיות ומשפטיותאלג, ביצועיות

  .ל בפני הציבוראת הסמכות הציבורית של הממש

  

גישה אחרת להבנת ייעודה החברתי של המשטרה מובאת על ידי 

Sykes (1977).  התערבות של צד שלישי " כותורואה אהוא

 ." ביחסים שבין אדם לעמדה חברתית,אובייקטיבי בבעיות כוחניות

  .זאת כחלק מראייתה של המשטרה כגורם מווסת בחברה

 ניתן להכליל ולנסח ,בהסתמך על המכנה המשותף שבין הגישות

 המשטרה היא סוכנות ,הגדרהה  על פי.הגדרה לתפקיד המשטרה

יה מטעם יח כפו אשר קיבלה את ההרשאה להשתמש בכ,חברתית

על מנת לתווך ולגשר בין החברה ובין המערכת החוקית , המדינה

 על ידי התערבות לגיטימית בבעיות זאת. והמוסרית השלטת בה

בכך נושאת . בחברה' ח המוצדקוכ'קת ה המתקשרות לחלו,חברתיות

 ,את ההכרה החברתית כגוף שלישי אובייקטיבי,  בו זמנית,המשטרה

שליחת ואת היותה ;  מחד גיסאשקיבל את הלגיטימציה להתערבות

אשר עיצבו את המערכת החוקית , חוהשלטון ונציגת קבוצות הכ

  ).2004, חכימי( מאידך גיסא והנורמטיבית בחברה

  

ון לוק 'ל תפקיד המשטרה מתבססת על הפילוסופיה של גתפיסה זו ש

 היחידים בחברה מוכנים לוותר , לוק לפי.לגבי סדרי השלטון האזרחי

 .תמורת ביטחון, על חלק מחירויותיהם לטובת המדינה האזרחית

  מצטמצם בעידן הפוסט, בהתאם לתפיסה זו,רויותייתור על חוהו

 לגביהם יש ,ידי המשטרהמודרני לגרעין המרכזי והתמציתי של תפק

  .(Kleinig, 1996)הסכמה שיישארו מופקדים בידי המדינה 

  

(1996) Bayley and Shearing טוענים שבשנים האחרונות מצויה 

ח לטובת ו זאת לנוכח אובדן מונופול הכ."משבר זהות"המשטרה ב
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בחינה מחודשת של מאפייני המשטרה לנוכח ו, משטרות פרטיות

עקרונות הייעוד של המשטרה כמוגדר , ענתם זולמרות ט. הציבורית

אולם יישומם . מודרנית  נשארים תקפים גם בחברה הפוסט,לעיל

מורכב יותר ומכריע יותר בחברה בה מתחזקות מגמות 

, הגלובליזציה והפלורליזציה הדמוגרפית, המסחור, הדמוקרטיזציה

; Nordholt ,1983  ;O’malley ,1997 (התרבותית והפוליטית

Bayley and Shearing ,1996.(  

ייעודה של המשטרה וההרשאה החברתית שלה יוצרים מספר 

  . המתקשרות להיבט הערכי של הרשאת המשטרה לפעולה,דילמות

   

(1980) Lundmanקד את ייעודה של המשטרה סביב הדילמה י מ

החירות מתייחסת . (Civility) ואזרחות (Liberty)שבין חירות 

 אזרחות מתייחסת לצורך ואילו, ל לפי רצונולחופש של היחיד לפעו

שני ערכים אלה מצויים . (Order)של כל מערכת חברתית בסדר 

השיטור בחברה חופשית מחייב למצוא את . במתח מתמיד בכל חברה

                       האיזון שבין כוחה של המשטרה לבין זכויות האזרחים

)Langworthy and Travis ,1994 ;Lundman ,1980.(  

  

Skolnick (1966) ממקד את הבעייתיות בייעוד המשטרה בדילמה 

 נדרשת המשטרה Skolnick לפי. (Law and Order)שבין חוק וסדר 

ולעשות זאת תוך , בחברה המודרנית לשמור על הסדר הציבורי

החוק הוא המגדיר אלו מצבים נחשבים . הקפדה על שמירת החוק

 אולם בחוק קיימים גם .לטת הסדרהפרה של הסדר ומהווה כלי להש

רויות הפרט ועשויים לשבש את פעולת ינים על חיהיבטים המג

  .המשטרה להשכנת סדר ציבורי
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ח ולמרות סמכויותיה ולמרות שלמשטרה יש בלעדיות על השימוש בכ

 הוא" חוק וסדר" של המונח פירושו. אין הן בלתי מוגבלות, הרחבות

המתח . ות והגבלת סמכויותיהםצמצום השרירותיות של בעלי הסמכ

מטרותיה ,  הוא אינהרנטי להגדרת ייעוד המשטרה"סדר" ו"חוק"בין 

אשר המשטרה , מתח זה מתייחס למערכת הערכים .ואמצעי פעולתה

עומד על דילמה בין Packer  (1968).  שען עליה בפעולתהיאמורה לה

 וא הראשון ה: מצופה המשטרה לפעוללפיהם ,"צדק"י מודלים של נש

המתבסס על , )Crime Control Model (מודל הפיקוח על הפשיעה

 Due (מודל סדר הדיןהשני הוא  ו;המלחמה בפשיעה ואכיפת החוק

Process Model( ,זוהי . לייםאהנשען על ערכים הומניסטיים ולג

אשר אמורים לתמוך בעבודת , דילמה בין שתי מערכות של חוקים

אותם אמורה " מהותיים"ההחוקים עומדים מצד אחד : המשטרה

  "פרוצדורליים"החוקים היזמו את  מצד שני .המשטרה לאכוף

במטרה לתמוך בערכים המאוימים באופן פוטנציאלי על ידי אכיפת 

   רויות הפרט ובזכויות האזרח יבמיוחד ערכים הקשורים בחו, החוק

)Langworthy and Travis ,1994 ;Manning ,1971 ;Packer ,

1968 ;MacNamara ,1967.(  

   

 מועלית על ידי ,"סדר" ו"חוק" המתייחסת ל,דילמה מסוג אחר

Manning (1971) .בחברה המודרנית קיים גרעין קטן מאוד ,לטענתו 

 המובן – הקונצנזוס הבסיסישמאחר . של ערכים ונורמות משותפים

החוק הפלילי מקבל מעמד מרכזי כבסיס ,  מתפוגג– מאליו בחברה

, ואולם החוק הפלילי אינו משקף את פני החברה. לפיקוח החברתי

המשטרה בפעולתה . תוכהח בואלא את האינטרסים של קבוצות כ

 : שתי השקפות באשר לסדר החברתי,Manningלדעת , מעמתת

אליו מחויב השוטר במסגרת תפקידו ואשר מייצג , "חוקי"הסדר ה

 ,"מוסרי" והסדר ה;ח בחברהולדעתו אינטרסים של קבוצות כ
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  ,קף את ציפיות הציבור ומשתנה במגזרים החברתיים  השוניםהמש

  .בהתאם  לקודים  המוסריים של כל קבוצה

  

בדילמות אינהרנטיות , אפוא, עוד המשטרה טעונהיהגדרת י

לגבולותיה של , המתייחסות לטיב ההתערבות המצופה מהמשטרה

שתי דילמות ערכיות .  היא נשענתועלישההתערבות ולבסיס הערכי 

האחת מתייחסת : טות מתעוררות בהקשר של ייעוד המשטרהבול

לבין שמירת זכויות " מהותיים"בין השלטת החוקים השלדילמה 

ה מתייחסת י השני;"פרוצדורליים"האזרח והקפדה על החוקים ה

,  רואות אותוח בחברהוקבוצות הככפי ש ,לדילמה בין השלטת הסדר

  .לבין זה המצופה על ידי הציבור הרחב

  

 נאלצת המשטרה להכריע בין מערכות ,חת מדילמות אלהבכל א

עם התמודדות המשטרה . ערכים שאינן בהכרח מתיישבות זו עם זו

על , מקומה בחברהעל , על מעמדה הציבורי דילמות אלה משפיעה

  .תפקידיה וכיוצא בזהעל , המטרות המיוחסות לה

  

  מעמדה הציבורי של המשטרה

  

 משפיעה על מקומה בחברה ועל תפיסת ייעודה החברתי של המשטרה

חוסנה מפני השפעות על מעמדה ועל , מידת היוקרה המיוחסת לה

 מתייחסת , הכרוכה בהגדרת ייעוד המשטרה,סוגיה חשובה. חיצוניות

  .לצורת הפיקוח עליה

  

בלה מנדט מטעם החברה כארגון י שק,המשטרה היא סוכנות חברתית

שטרה בחברה  מאפיין את המLundman (1975). למען החברה

מכבי האש וכדומה , כמו הצבא, הדמוקרטית כארגון לטובת הציבור

  :ומייחס לה בתוקף זאת את המאפיינים הבאים



  הארגון המשטרתי

  
  

  19

  .המרוויח העיקרי מפעולתה הוא הציבור  . 1

  .היא נתמכת בכספי הציבור  . 2

 זכות – במקרה של המשטרה(יש לה פריבילגיות מיוחדות  . 3

  ).חוהשימוש בכ

  .ופה לפיקוח חיצוני דמוקרטיהיא כפ  . 4

  

. תפקידי המשטרה וייעודיה נשענים על יסודות החברה הדמוקרטית

 במקרים ,ואולם במילוי תפקידיה נתקלת המשטרה באילוצים לפיהם

האמצעים להשגת מטרותיה מתנגשים עם העקרונות , רבים

כך ו). Marx ,2001 ;Amir ,2001 ;Chwast ,1965 (הדמוקרטיים

 אל מול זכויות , פעמים רבות,ת ולשמירת הביטחון עומדהלחץ ליעילו

פיקוח דמוקרטי על המשטרה . (Recasens, 2000)רויותיו יהאדם וח

  . קרון הכרחייע, לפיכך, הוא

  

(2000) Recasens מציין חמישה סוגים של מנגנוני פיקוח על 

  :המשטרה

  .פיקוח פנימי של המשטרה עצמה .1

  .המופקד על המשטרה ,פיקוח מינהלי של הגורם המנהלי .2

  .פיקוח של הגוף המחוקק על המשטרה .3

  .פיקוח של מערכת הצדק והמשפט על המשטרה .4

  .פיקוח של האזרחים על המשטרה .5

  

סוגיית הפיקוח הדמוקרטי על המשטרה מאפשרת את האיזון שבין 

ליברליים  שרירותיות המשטרה לבין הקפדה על ערכיה הדמוקרטיים

רת סביב הצורך של המשטרה בעיה מרכזית מתעור. של החברה

ובין ,  גיסאלשמור על האיזון שבין כפיפותה לפיקוח דמוקרטי מחד

, Fyfe ,1995 ;Bayley( גיסא שיקול דעת אוטונומי ונייטרלי מאידך
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1994 ;Gamson and Yuchtman ,1977 ;Reiss ,1971 ;Manning ,

1971 ;Hahn ,1970.(  

פוליטית תלותה במערכת ה למשטרה יש קושי בשמירת אי

Manning) ,(1971:  

  .היא כפופה לפיקוחן של רשויות פוליטיות .1

 תוצר של ישות ,כשלעצמו  שהוא,היא אוכפת את החוק .2

  .פוליטית

  .היא פועלת כארגון במערכת החברתית הפוליטית .3

  

סיון מתמיד למצוא את האיזון המתאים ילפיכך מצויה המשטרה בנ

 שמירה . אי תלות בהן לביןבין תלות ברשויות האזרחיות של החברה

מוש במשטרה י על מנת למנוע ש,תלות על מידה מספקת של אי

בד  ו;לחצים פוליטיים על המשטרהלמנוע או /לצרכים פוליטיים ו

ה יותלמנוע את שרירותכדי  במידה מספקת , של תלותהחזקה בבד

, Gamson and Yuchtman  (של המשטרה בפעולותיה ובהכרעותיה

1977.(    

  

בעיה , Reiss (1971)לטענת ,  פוליטית מהווהניטראליותל השמירה ע

. סמכותה כלפי הציבורבמרכזית בקביעת מעמדה של המשטרה ו

הבעיה קשה יותר ככל שהחברה מורכבת יותר וככל שהמתחים 

שיקול  הדעת לגבי הגדרתם של . החברתיים בין מגזריה חריפים יותר

ח ום ממאבקי כמושפעי" ח המוצדקוכ"וה" מצבים הלגיטימיים"ה

ח ואותם מאבקי כ מ כתוצאה, במידה רבה,אלה נקבעים. בחברה

, Manning   ( מערכת הערכים של הקבוצות השליטותה שלובהשפעת

1971 ;Hahn ,1970.(  
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תלות פוליטית הופכת להיות מורכבת יותר  בעיית השמירה על אי

 שעיקרן הידוק הקשר ,לנוכח הטמעת הגישות של שיטור קהילתי

יה ליתר י הן בהיבט של ציפ:"קהילה"ורבות בין המשטרה והוהמע

 והן בהיבט של ,השפעה של הקהילה ומוסדותיה על עבודת המשטרה

ליתר מעורבות משטרתית , של כוחות ליברליים דווקא, יהיהציפ

    ).Amir ,2001 ;Bayley ,1994 (בתהליכים חברתיים

 , לייעודה של המשטרה ולמעמדה הציבוריות המתקשר,אלהדילמות 

 גם על קביעת המטרות המיוחסות למשטרה ועל התפקידים ותמשפיע

  .המצופים ממנה

  

  תפקידי המשטרה והמטרות המיוחסות לה

  

קביעת מטרות המשטרה נובעת מההגדרה החברתית של ייעודה 

  לכךבהתאם. ומהתפיסה החברתית לגבי טיב ההרשאה שיש לה

, טרות שונות בדגשים שונים על כל אחת מהמטרותמאופיינות מש

  .אופן מימושןלתוך התייחסות שונה לדרך שילובן ו

  

סטורית של משטרות יבספרות המחקרית וכן מתוך ההתפתחות הה

 מהן נגזרים שני .מיוחסות למשטרה שתי מטרות עיקריות, בעולם

; Radelet and Carter ,1994 (של המשטרה" קלאסיים"תפקידים 

Cohen ,1991 ;Stephens ,1988 ;Bittner ,1967:(  

  שמירת הסדר הציבורי ושמירת שלום הציבור •

  אכיפת החוק והמלחמה בפשיעה •

   

כרוכה בטיפול היא . שמירת הסדר הציבורי היא המטרה הראשונה

. או בהתנהגויות שעשויות לעורר מחלוקת, במחלוקות שבין אנשים

 במקרים ,קות מסוג זה במצבים תוצאתיים של מחלו טיפולכןכמו 
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תפקיד . פשיעהלשל התדרדרות המחלוקות לאירועי הפרות סדר ו

  . במטרה להשכין שלום,המשטרה במקרים אלה הוא התערבות

  

 כרוכה היא.  אכיפת החוק היא המיוחסת למשטרהיהיהמטרה השנ

תפקיד המשטרה .  כלפי מפירי חוקלגאליותבהפעלת סנקציות 

  . עברייניםבירות ולכידתבמקרים מסוג זה הוא גילוי ע

   

חשב מטרות נפרדות ומובחנות או מטרות ימטרות אלה יכולות לה

ל בהתאם לטבען של הבעיות המטופלות על ידי ו הכ.משולבות

עם זאת ההבחנה התיאורטית בין שתי ). Stephens, 1988 (המשטרה

  . של המשטרההתפקודייםהמטרות מלווה גם בהבדלים בהיבטים 

  

 השטרה כאוכפת חוק מוגדרים אמצעי הפעולה שלבתפקידה של המ

 סמכותה .Bittner) ,(1967להשגת מטרותיה במנדט חוקי הניתן לה 

  .Cohen) ,(1991של המשטרה היא ספציפית ומוגדרת 

  

לעומת זאת סמכותה של המשטרה בתחום שמירת הסדר הציבורי 

 אמצעי הפעולה למימוש מטרות .Cohen) ,(1991 מעורפלת יותר

 זה נקבעים באופן גמיש יותר ובהתאם לתנאים הנדרשים בתחום

Bittner) ,(1967.  

  

בתפקידיה של המשטרה כאוכפת חוק כפיפותה לפיקוח שבעוד 

 הרי בתחום שמירת הסדר ,הרשות המשפטית מוגדרת וברורה

 בהתאם  ,הציבורי יש למשטרה יותר חופש פעולה והרשאה לפעולה

  .Bittner) ,(1967לשיקול דעתה 
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 מתמודדת המשטרה במימוש מטרות שאיתן, בעיות המרכזיותה

בהבחנה בין , כרוכות בשיקול הדעת, שבתחום אכיפת החוק

התנהגויות חוקיות ולא חוקיות ובדילמה שבין השאיפה להשגת 

 וליעילות לבין הצורך לשמור על זכויות הפרט )לאפקטיביות (מטרות

; Langworthy and Travis ,1994 ;Manning ,1971 (רויותיויחעל ו

Wilson ,1968a.(  

  

מתמודדת המשטרה במימוש מטרות שאיתן  ,הבעיות המרכזיות

 כרוכות בהסכמה בציבור ובהסכמה ,שבתחום שמירת הסדר הציבורי

באשר לסדר הציבורי אותו אמורה המשטרה , בין הציבור למשטרהש

תפקיד זה כרוך גם בלגיטימציה של . Manning) ,(1971לשמר 

  .Wilson)  (1968a,ת המשטרה ושל צורת התערבותההתערבו

  

 לא רק – אכיפת החוקו שמירת הסדר הציבורי – שתי המטרות

 גם כרוכות במתחים פנימיים מסוגים  אלא,מצויות במתח זו עם זו

בתפיסה החברתית , כאמור, שתי מטרות אלה מובחנות זו מזו. שונים

ולה של במקורות הסמכות לפע, המעצבת את קביעת המטרות

בהתייחסות לציבור הרחב ובאופן ביצוע התפקיד ואמצעי , המשטרה

 שבמרבית המקרים אין מטרות אלה ,העובדה. הפעולה לביצועו

 את המתח בארגון המגדיל, זמנית מבטלות זו את זו אלא מיושמות בו

  .עוד יותר

  

, יה לייחס למשטרה מטרה נוספתיבעשורים האחרונים גברה הנט

שירות "א היוה, סף לתפקידי המשטרה ולמטרותיההמוסיפה ממד נו

היערכותה לתגובה מהירה והעובדה , זמינותה של המשטרה". לציבור

שהמשטרה פועלת כל היממה ובכל עת הביאו לייחוס מטלות שונות 

הפכו במשך הזמן הללו מטלות ה .פליליים בתחום השירותים הלא
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, Solar ,2001 ;Monjardet ( מתן שירות לציבור– למטרה בפני עצמה

2000 ;Langworthy and Travis ,1994 ;Wilson ,1983 ;1977 ;

Hahn ,1970 ;Cummins ,1970.(  

  

הרחבת מטרותיה של המשטרה לכיוון השירותי הביאה לשני סוגי 

 סוג אחד של תפקידים שירותיים :תפקידים חדשים של המשטרה

 ומצוקה  המשטרה ליעד לפניות לשירותי חירוםשלמתבטא בהפיכתה 

 מציינת שבעבר כדי Monjardet. (Monjardet, 2000)מסוגים שונים 

 היה האזרח צריך לגשת לתחנת המשטרה ,ליצור קשר עם המשטרה

כיום . מנת להתקשר אליה לפחות ללכת לתא הטלפון הציבורי על או

יכולת ההתקשרות למשטרה היא , לנוכח ההתפתחות הטכנולוגית

. בה המהירה של המשטרה במקרה חירוםמיידית וכך גם יכולת התגו

 לסוכנות  וגםלשירות חירום כללי גם  הופכת המשטרה לכךבהתאם

  .אין לציבור למי לפנותבו  בכל מצב ש,תכליתיים לשירותים רב

  

הוא , תכליתי  המתקשר לשירות הרב,סוג שני של תפקידים שירותיים

ת בהתאם להשקפה זו נתפסת המשטרה כסוכנו. התפקיד הקהילתי

 Wasserman (טיפול בבעיות קהילתיות ואישיותלתיווך ול, לפישור

and Moore ,1988 ;1985, אלירם ;Cummins ,1970.(  

   

 דומים , למימוש מטרות בתחום זה,אמצעי הפעולה של המשטרה

; Wilson ,1977  (יותר לאמצעי הפעולה בתחום העבודה הקהילתית

Hahn ,1970.(ים שונים של שיטור  בעולם המערבי מתפתחים דפוס

שיטור ממוקד "כשהדפוס הבולט בעשורים האחרונים הוא , קהילתי

דפוס שיטור המרחיב זהו   .(Problem Oriented Policing) "בעיות
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את תפקידי המשטרה וכורך אותה במעורבות בתחומים ציבוריים 

  ).Solar ,2001 ;Feltes ,1994 ;Goldstein ,1990 (רחבים

  

שילובה של המטרה השירותית בין ודגשת בשנים האחרונות מ

 מגדיל את שילוב זה. ות שונותשל משטר" קלאסיים" הןתפקידיה

.  הקשורים לתפקידי המשטרה הקונפליקטיםהבעיות ואת 

אמצעי הפעולה סביב ונפליקטים סביב התוצר המצופה מעבודתה וק

  .שעליה לנקוט

  

          Wilson  מבחין,בהתאם למטרות השונות המיוחסות למשטרה

)1968b (בין שלושה סגנונות שיטור אופייניים:  

 השם דגש על שמירת הסדר (Watchman)" זקיף"סגנון ה •

  הציבורי

  ליסטי המתמקד באכיפת החוקאהסגנון הלג •

  הסגנון השירותי המדגיש את השירות לציבור •

  

כל אחד מסגנונות אלה מאופיין בהתייחסות שונה לבעיות חברתיות 

כל אחד מסגנונות אלה נוטה לצורת . של סדרי חשיבותןולדירוג שונה 

, בעיות החברתיות השונותעם ההתמודדות שונה של המשטרה 

  .Fitzgerald) ,(1974 התייחסות שונה לציבורצורת ול

  

 , נוספתשאלההדילמות בין מטרות המשטרה ותפקידיה מעלות 

 אמורה  יעדלאיזה קהל – באשר לקהל היעד של פעולת המשטרה

  ?טרה לכוון את פעולתההמש

  

Manning (1971) מציין שלושה סוגי קהלים אליהם מתייחסת 

  :המשטרה
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  .להם אמורה המשטרה להוכיח את יעילותה, נבחרי הציבור •

ח ואותם אמורה המשטרה לשכנע באשר לכ, העבריינים •

  .ההרתעה שלה

  .לו אמורה המשטרה להבטיח שקט וביטחון, הציבור הרחב •

  

סגנונות שיטור באשר לר למטרות המשטרה ו באש,תפיסות שונות

לגביהם מצופה  אשר, יפנו דגשים שונים לקהלי היעד, שונים

  . משקל לפעולתהתתמשטרה לרכז את מאמציה ולה

 תדגיש את ,תפיסת המשטרה כמכוונת למטרות בתחום אכיפת החוק

 לעומת .Reiss) ,(1983התרכזות המשטרה באוכלוסיות עברייניות 

שטרה כמכוונת למטרות בתחום שמירת הסדר  תפיסת המ,זאת

 , תפיסת המשטרה.תטה את הדגש לציבור הרחב בכללותו, הציבורי

תכוון גם היא לציבור , כמכוונת למטרות בתחום השירות לציבור

תוך שימת דגש רבה יותר על אוכלוסיות בעלות פוטנציאל , הרחב

  .היפגעות

  

  המבנה הארגוני של המשטרה

  

כמו גם הצורך , נה ואיזון לדילמות השונותסיון למצוא מעיהנ

בחיזוקה של סמכות המשטרה בפני לחצים חיצוניים ובחיזוק סמכות 

הכתיבו , בעיקר בהיבט של קבלת החלטות ושיקול הדעת, השוטר

תהליך בולט של התמקצעות עבודת השוטר ופרופסיונליזציה של 

 Cox ,1996 ;Radelet and Carter ,1994 ;Blumbrerg (המשטרה

and Neiderhoffer ,1976 ;Manning ,1976 ;Mark ,1971 .( אולם

  .תהליך זה כשלעצמו טעון דילמות ובעיותגם 
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המשטרה היא ארגון . ראשית קיים קושי בפיתוח השיטור כפרופסיה

. (Drummond, 1976)צבאי -רוקרטי קווזיוהמאופיין במבנה בי

ם הבסיסיים מאפייניה המבניים של המשטרה דומים בעקרונותיה

 Blau and (רוקרטים קלאסייםוליים וביאלאלה של ארגונים פורמ

Scott ,1962 ;Weber ,1946 .( הם םהעיקרייהעקרונות הדומים 

חלוקת , אחריות פיקודית, מדרג קשיח של סמכויות, כפיפות ברורה

, פעולות בהתאם לנהלים, עבודה המתבססת על התמקצעות

 Grossman ,1975 ;Bordua and(סטנדרטיזציה של תקנים וכדומה 

Reiss ,1966 .(נפרד מאופי  מאפיינים אלה מהווים חלק בלתי

  . (Solar, 2001)תפקיד השוטרמהמשטרה ו

  

  צבאי מתבססת על שלושה -ההצדקה להבניית הפעולות במבנה קווזי

 ;Bittner ,1980 ;Manning ,1971 ;Bordua ,1968 (סוגי הסברים

MacNamara ,1967 ;Bordua and Reiss ,1966:(  

  

של " לוחמניות"ורת הארגון מאפשרת יעילות במשימותיה הצ .1

  .המשטרה

רוקרטי מבטיח נאמנות ומחויבות של והארגוני הביהמבנה  .2

  .החברים לארגון

צבאי מקנה למשטרה סמכות -ירוקרטי הקווזוהביהמבנה  .3

  .אותה כנגד לחצים פוליטיים חיצוניים פרופסיונלית ומחזק

  

, אם כן, ליים המיוחסים למשטרה קשיםאפרופסיונהמאפיינים ה

 טוען שהדימוי Manning (1971). רוקרטיולהפרדה מהמבנה הבי

 Solarגם  .רוקרטיוהמקצועי של המשטרה מושתת על האידיאל הבי

רוקרטי לפונקציות ו מצדיק את התאמת המבנה הבי(2001)
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ת ואולם העקרונו. המסורתיות הבסיסיות של אכיפת החוק במשטרה

 שונים במהותם ,ליא המיוחסים למבנה פעילות פרופסיונ,המבניים

 ומצויים במתח מתמיד עימם רוקרטיםומהעקרונות הבי

Langworthy) ,1986 ;Freidson ,1970 ;Hall ,1968 ;Bordua ,

1968 ;Etzioni ,1964.(  

  

Bordua and Reiss (1966) עומדים על המתח הנוצר בין שני דפוסי 

 המיוחסים ,העקרונות. של מבנה קבלת ההחלטותהפעילות בהיבט 

מבנה על מתבססים על פיזור הסמכות ו, ליאלמודל פעילות פרופסיונ

עקרונות אלה עומדים בסתירה לגישה . ביזורי של קבלת ההחלטות

  .רוקרטיו המאפיינת את המבנה הביהמרכוזית

  

, (Ashburn" פרופסיה סמי"מהווה למעשה " מקצועית"המשטרה ה

לי בשני היבטים א מהמבנה הפרופסיונדל מבנה ארגוני זה נב.1973)

  :Etzioni) ,(1964קריים יע

  

הפיקוח נתון יותר לבעלי הדרגות . מידה פחותה של אוטונומיה •

  .הגבוהות וההתבססות על שיקול הדעת המקצועי פחותה

המיומנויות ותכונות האישיות הנדרשות לתפקיד תואמות יותר  •

  .פרט בתחום העברת הידעב, מבנה אדמיניסטרטיבי

  

 מאופיינים דפוסי הפעילות של המשטרה במתח מתמיד  לכךבהתאם

; Kleinig) ,1996 רוקרטייםובין מאפיינים מבניים פרופסיונליים ובי

Radelet and Carter ,1994 ;Langworthy ,1986 ;Blumberg and 

Neiderhoffer ,1976 ;Drummond ,1976 ;Freidson ,1970 ;Hall ,

1968 ;Bordua ,1968 ;Skolnick ,1966 ;Etzioni ,1964.(  
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מתח זה מחריף במיוחד עם שילובן של שיטות השיטור המתקדמות 

אלה מדגישות מצד אחד כמשטרות . המתבססות על שיטור קהילתי

 –  מדדים שהמבנה הבירוקרטי הקווזי– את מדדי היעילות והפיקוח

ישות את הצורך בכישורים  ומצד שני הן מדג;צבאי מתאים למימושן

תוך עצמאות , מקצועיים מיוחדים של השוטר בפתרון בעיות בשטח

, Solar(זה בצא שיתוף אזרחים בקבלת החלטות וכיו, בשיקול דעת

2001 ;Langworthy ,1986.(  

  

ארגוניות של תהליך  פניםהבעיה אחרת מתקשרת להשפעות 

שויה לפגוע יש הטוענים שפרופסיונליזציה ע. הפרופסיונליזציה

היא דוחפת אנשים . כושכן היא תיצור מתח בין מגזרים בתו, בארגון

היא ונטי לתפקיד וותחום שאינו בהכרח רל, לתחום האקדמי

" קוסמופוליטית"מערערת את מסורת הארגון ויוצרת נאמנות 

; Ruess-Ianni and Ianni ,1983 ( כתחליף לנאמנות לארגון,לתפקיד

Blumberg and Neiderhoffer ,1976.( נטייתן של משטרות בשנים 

 ,האחרונות לעשות שימוש בהתמחויות מקצועיות ספציפיות

מחריפה את , הדורשות תחומי ידע והתמחות מורכבים ומובחנים

 כאשר המומחים נקרעים בין נאמנותם למשטרה ,הבעיות האלה

  . (Mark, 1976)לנאמנותם לתחום המקצועי שלהם 

  

פרופסיונליזציה על הארגון כרוכה השפעה אחרת של תהליך ה

,  בשכר:התמקצעותםה של שוטרים לקבלת תגמולים על יבציפי

ציפיות אלה אינן מתיישבות בהכרח עם . בקידום וכדומה, בהטבות

  .  (Bayley, 1994)האינטרסים של הארגון

   

 Skolnick .כיוונהלבעיה שלישית נוגעת לטיב הפרופסיונליזציה ו

ואפיין לגביה , ל טיב הפרופסיה המשטרתיתסה לעמוד עינ (1966)
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ליות אפרופסיונ: ליותאדילמה בין שתי פילוסופיות פרופסיונ

רוקרטי ומדגישה ערכים והנובעת ממבנה הפעילות הבי, "ניהולית"

 הלעומתו ;מומחיות טכנולוגית וכדומה, כמו יעילות ניהולית

 הנובעת ממערכת הערכים של הסדר, "ליתאגיל"ליות אפרופסיונ

 נוצרת כך. הדמוקרטי ומדגישה את ערכי שמירת החוק בהתאם

איש "לעומת תפיסתו כ" איש חוק"דילמה בין תפיסת השוטר כ

 הלחץ להישגים וליעילות טכנולוגית מטה Skolnickלטענת ". מקצוע

המדגישה , "ניהולית"ליות האאת מקצוע השיטור לכיוון הפרופסיונ

  .טכניקות ומיומנויות

  

Bittner (1980) מאפיין מתח בין שתי הפילוסופיות בהתייחס למבנה 

 מבחין בין שני מבנים של פיקוח Bittner. הפיקוח והתגמולים

 בקונפליקט המצויותאשר מתבססים על שתי מתודות , ותגמול

מתבססת על פיקוח ותגמול ש, צבאית  המתודה הבירוקרטית:מתמיד

, ציבורית ליתאוהמתודה הפרופסיונ, )מטעם הארגון" (פנימיים"

לטענת ). מטעם הציבור" (חיצוניים"שמתבססת על פיקוח ותגמול 

Bittner , תלותו של השוטר במערכת התגמולים של הארגון מקנה

  .השמה דגש על הקריטריון המשימתי, עדיפות למתודה הבירוקרטית

  

(1996) Kleinig מעמת את התפקיד המשטרתי עם מודל הפרופסיה 

שה מרכיבים י זה מייחס לפרופסיה שמודל. Michael Davisשל 

  :עיקריים

  

  מתן שירות חברתי -

  קוד אתי -

  מומחיות וידע מקצועיים -

  השכלה גבוהה -
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 דעת עצמאי אוטונומיה ושיקול -

  יקוח עצמיפ -

  

 למסקנה שלא ניתן לראות  Kleinigבנתחו היבטים אלה מגיע

אולם ניתן למצוא בו מרכיבים של , בשיטור פרופסיה

  .ליזציהאפרופסיונ

  

 ** *  

  

פרק זה התייחס לסוגיות כלליות המאפיינות את המשטרה כארגון 

 על  ישנן השלכותמאפיינים אלהל. ואת מקומה של המשטרה בחברה

בעלי משמעות כרקע הם  .תפקיד השוטר החבר בארגון המשטרה

הפרק הבא יעסוק במאפיינים כלליים . להבנת תהליך בינוי התפקיד

  .של תפקיד השוטר
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  פרק שני

  

  תפקיד השוטר
  

  

  

  

תפקיד השוטר ממאפייני הארגון אליו הוא גם  נגזר ,ככל תפקיד

משימותיה ומאפייניה , מקומה החברתי של המשטרה. משתייך

 על הדילמות יש להם השלכותמעצבים את תפקיד השוטר בהתאם ו

קשה להכליל ולאפיין את תפקיד . הבסיסיות המאפיינות את התפקיד

מתבססת על  שכן המשטרה, י תבנית תפקידית מוגדרתהשוטר על פ

 במחלקות שונות בארגון יש . מעצם טבעה הארגוניחלוקת עבודה

  . תפקידים שונים ומקומם במערכת שונה

  

מעבר לשונויות בין בעלי תפקידים שונים בתוך הארגון ניתן להבחין 

שכן , גם בין מאפייני תפקיד השוטר בארגוני משטרה שונים

סביבות חברתיות , דפוסי שיטור שונים יש  שונותמשטרותל

  . נבדליםמאפייניםוחוקתיות שונות ו

  

, למרות השונויות הרבות בין מאפיינים שונים של תפקיד השוטר

 משותפים מרכיבים. נראה כי קיימים מרכיבים בסיסיים של התפקיד

 שניתן לשייכם לעקרונות המבניים של תפקיד ,לכלל ציבור השוטרים

 ה זספר.  ולמכנה המשותף לחלקו הגדול של ציבור השוטריםהשוטר

למרות המודעות , מתייחס למושג המוכלל של תפקיד השוטר
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מטרה להבין את יסודותיו ב זאת .למאפייניו המגוונים והדינמיים

  .העקרוניים של התפקיד

  

לפיכך הוא ו ,השוטר הוא בראש וראשונה אדם שעובד במשטרה

אולם השתייכותו של השוטר . ציבורי הנפבמייצג את המשטרה 

ייעודה . למשטרה אינה רק בגדר השתייכות לארגון או למקום עבודה

כמו גם הציפיות החברתיות ,  של המשטרהותפקידיה הייחודיים

בתוקף כך .  באופן מיידי על תפקיד השוטריםמושלכ, הכרוכות בהם

 מצב, זוכה השוטר לפריבילגיות מבחינת סמכויותיו וזכויותיו

      במערכת יחסים מיוחדת אל מול כלל הציבור ותוהמעמיד א

(1980 ,Bittner) . לצד הפריבילגיות הייחודיות של התפקיד עומדות

סמכויותיו וחובותיו של השוטר ממשיכות . גם תכונותיו הכוללניות

 ולחול עליו כל היממה ומרגע כניסתו לתפקיד קיים קושי בהפרדת

סי בתפקיד השוטר הוא תחושת סימרכיב ב. מחייו הפרטיים

, Reiner  ( דרך חייםאלא, השיטור אינו סתם מקצוע. שליחותה

זהו תפקיד שהבוחרים בו ממלאים אותו לאורך שנים ארוכות ). 1992

  ).Bouza ,1990 (ורואים בו את המוקד לשאיפות הקריירה שלהם

  

,  לתפקיד השוטרהאמורים להיקשר לכאורהלמרות הכבוד והיוקרה 

, Symonds ,1972 ;Hahn (סובל מיוקרה חברתית נמוכה יחסיתהוא 

1971 ;Westley ,1970 ;MacNamara ,1967.( Sykes and Clarck 

 טוענים שהפריבילגיות הניתנות לשוטרים בתוקף תפקידם (1975)

 הגורר התייחסות בלתי אוהדת ,סימטרי- אססטאטו מאזן ותיוצר

  . וסטריאוטיפית כלפי השוטר

  

ת ליוקרתו הנמוכה של התפקיד קשורה בראיית עבודת סיבה נוספ

; Langworthy and Travis ,1994 ("עבודה מלוכלכת"המשטרה כ
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Bayley ,1994 ;Bittner ,1980 ;Lundman ,1980 ;Klockars ,

1980 ;Manning ,1974 ;Harris ,1973 .( המשטרה מבצעת עבור

 , בחברהחוולמעשה לטובת קבוצות הכ, סוכנויות חברתיות אחרות

 של התערבות בקונפליקטים ושל פעולה נעימה את המשימה הלא

 המשימה בנוסף לכך. Bittner) ,(1980כנגד אנשים מסוימים בחברה 

              באלימות ואף בסיכון, כרוכה במקרים רבים במצבים דוחים

)Paoline et al. ,2000 ;Berg ,1992 ;Harris ,1973 ;Skolnick ,

השוטר היא עבודה פיזית הקשורה לעיתים קרובות עבודת ). 1966

, Bayley  (שתן ודם, מכוסים בקיא, במגע עם אנשים מלוכלכים

 :לעיתים קרובות כרוכה עבודת השוטר במגע גופני קשה). 1994

בדחיפתם למושב , בהצמדתם לרצפה או לקיר, בהיאבקות עם אנשים

  . (Bayley, 1994)האחורי בניידת המשטרתית וכדומה  

  

(1980) Klockars לפיה עבודת ,"הארי המזוהם" מתייחס לתסמונת 

בה ש ,דילמהפני המשטרה מעמידה את השוטרים לעיתים תכופות ב

 The -" סיבה הנאצלת"הסבר ה(על מנת להשיג מטרות טובות 

Noble Cause(, מלוכלכים" עליהם לנקוט אמצעים."  

  

  .וקרתו נמוכה שי,כל אלה הופכים את התפקיד לתפקיד קשה ושוחק

  

הרי בתוך , מבחינת הציבור כל אדם שעובד במשטרה הוא שוטרשאף 

.  את עיקר עבודות השיטוריםשמבצע הם הארגון פנימה שוטרי הסיור

 למרבית הקריאות ים מגיב, בחזית מול האזרחיםים נמצאהם

 ,               Bayley (חובכ והשימוש המעצרים עיקר  אתיםומבצע לשירות

,  כתפקיד מורכבReiss (1983) על ידי וגדרתעבודת הסיור מ. 1994)

עם אזרחים מסוגים " מערכי מפגש"המזמן לשוטר מגוון רחב של 
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באיזון שבין  Reiss (1983)  עיקרו של המפגש מאופיין על ידי. שונים

בדרך כלל ובניגוד ,  הינהעבודת שוטרי הסיור. הציות להרתעה

 שבדק את סדר יומם של שוטרי במחקר. משימות שגרתיות, לדימויה

 נמצא שלמעלה ממחצית זמנם של )PA C. G. ,2001 (סיור בבריטניה

 לסיורים ים מזמנם מנוצל17% -כ בתחנה ורקעוברת שוטרי הסיור 

גם בסדר יומם , זאת ועוד. במרבית המקרים ברכב ולא רגלית, ברחוב

 של שוטרי מקוף קהילתיים לא נמצא שהם נמצאים ברחוב זמן רב

  .יותר

  

עיקר עיסוקיהם , גם בהתייחס לזמן שהשוטרים נמצאים ברחוב

 מציין שעיקר העבודה Ericson (1982). מתרכז במשימות שגרתיות

מרבית , למעשה. של השוטר אינו כרוך בטיפול ישיר בבעיות פשיעה

זמן הסיור כרוך בנהיגה ללא מטרה מכוונת וללא מגע ישיר עם 

ם אזרחים אינם קשורים בהכרח גם מגעים ישירים ע. אזרחים

מחקרים מצביעים על כך שמרבית הקריאות למשטרה וכן . בפשיעה

מרבית המגעים שבין שוטרים לציבור אינם קשורים באירועי פשע 

 (.Morgan and Newborn ;2001, PA C. G, 1997;ספציפיים 

(1980 ,Lundman ;1992 ,Reiner ;1994 ,Feltes.  

  

 על Ericson (1982) מצביע ,גע עם הציבורבניתוח עיסוקים בעלי מ

 סוג ,פנים עם אזרחים  בהם יש מגע פנים אל,כך שגם העיסוקים

טיפול ברכוש אבוד , בדיקת רשיונות: שגרתי וקצר כגון המגע הוא

. טיפול ברכבים חונים וכדומה, טיפול בסכסוכי שכנים, שנמצא

: כגון" אירועים" המוגדרים כ,מגעים מורכבים וממושכים יותר

 ביצוע משימות חקירה או חיפוש ,איסוף מידע לכתיבת דוח אירוע

ים נדיר מעצרים ושחרורים וכיוצא בזה היו ,בהיתקלות בחשודים

 .יותר וגם הם לא ארכו זמן רב
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ברוב המקרים פעילותם של שוטרי הסיור היא בתגובה להתרחשויות 

. (Lundman ;2000 ,Monjardet, 1980)או לקריאות אזרחים 

(1980) Lundmanשלמרות שנראה ששוטר הסיור הוא היוזם ,  מציין

הרי בפועל הפעילות המשטרתית תלויה , את עיקר מגעיו עם הציבור

  .במידה רבה בתשומות של הציבור ובפניותיו למשטרה

  

לפיתוח פעילויות רבה יותר בשנים האחרונות ניתנת תשומת לב 

.  השיטור הקהילתיזאת בעיקר בגישותו ,ידי המשטרה יזומות על

 ,"קהילתיים" שניתחו את פעילותם של שוטרים ,ואולם מחקרים

מצביעים על כך שדווקא יכולת הבחירה והפעילות היזומה של 

השוטרים הקהילתיים מפחיתה את עיסוקיהם בתחומים הקשורים 

אשר כרוכים במגע עם אוכלוסיות המצריכות יותר , בפשיעה

  ).Parks et al. ,1999 (התערבות משטרתית

  

מספר סוגיות מרכזיות מאפיינות את מורכבותו של תפקיד השוטר 

  .וברות וואת הבעיות הקש

  

  מרכיבים מבניים של תפקיד השוטר

  

המטרות והתפקידים הקשורים בתפקיד המשטרה יוצרים מאפיינים 

 מתמצת את תפקיד Skolnick (1966) .ייחודיים לתפקיד השוטר

שני רכיבים אלה . כנה וסמכותס :םהשוטר בשני אלמנטים מרכזיי

 הנובע מטבעה המבני של ,שלובים זה בזה וקשורים במרכיב שלישי

 מאפיין את Bayley (1994).  הלחץ המתמיד ליעילות–המשטרה 

סכנה , (Physicality)גופניות :  מרכיביםהתפקיד השוטר בשלוש

 מאפיין את עבודת השוטרSymond (1972) . (Sleaze)ולכלוך 

 ,ה המתבצעת תחת לחץ ותחת תנאים המשתנים במהירותכעבוד
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. זאת כאשר עבודתו נשפטת בהתייחס לביצועה בתנאים רגועיםו

מצבים אלה מאפיינים את תפקיד השוטר כתפקיד שנקשרת לו מידה 

 ושל Evans et al.) Drummond ;1992 ,(1976,רבה של חרדה 

  .Klockars) ,(1976 ,Drummond ;1985תסכול 

  

 עמימותהודאות ווה בולט בתפקיד השוטר הוא מרכיב אימרכיב 

)Paoline ,2001 ;Paoline et al. ,2000 ;Crank ,1998 .( מרכיב זה

הקשורים הוודאות -ואיהחשש ,  למצבי הסכנה, מחד גיסארוקש

 ).Herbert ,1998 ;Crank ,1998 ;Skolnick ,1966 (בביצוע התפקיד

תפקיד ולסיכונים הכרוכים לפיתויי הגם ר וקשהוא , ומאידך גיסא

  ).Crank ,1998 ;Chwast ,1965 (במעידה של השוטר

  

 .הוא המוות, אף ששכיחותו נמוכה יחסית, מרכיב נוסף הנקשר לאלה

 מדגיש הוא. מהווה מוטיב מרכזי בהיבטי אחוות השוטריםמרכיב זה 

. הסכנה שבתפקיד ומחזק את בסיסי הסולידיות בקרב השוטרים את

ש במרכיבים דרמטיים מודגשים ובריטואליים של  תוך שימוזאת

  ).Cranck ,1998 (כרון והנצחהיז

  

   (Discretion)מרכיב שיקול הדעת 

  

מרכיב חשוב בתפקיד השוטר הוא הצורך והסמכות להפעיל שיקול 

 (Discretion)שיקול הדעת .  על מנת לקבל החלטות במצב נתון,דעת

ים את התפקיד ואת אחד ההיבטים העיקריים המאפיינאת מהווה 

  .הדילמות והבעיות הכרוכות בו

  

שירות ב, עבודת השיטור בהיבטיה הקשורים בשמירת הסדר הציבורי

 באשר : בקבלת החלטותעתכרוכה כל ה, לציבור ואף באכיפת החוק
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  לאופן ההתערבות המתבקש,להגדרת המצבים בהם יש להתערב

, Radelet and Carter ,1994 ;Cohen(ע לגבי מה שצריך להתבצו

1985 ;Grossman ,1975 .(קבלת בצורך זה בהפעלת שיקול דעת ו

אלא הכרח המהווה חלק בלתי נפרד , החלטות אינו אופציונלי

  .(Cohen, 1985)מהתפקיד 

  

ייחודו של תפקיד השוטר הוא בכך שמרווח שיקול הדעת בקבלת 

, Ericson (החלטות גדל ככל שיורדים בהיררכיה התפקידית בארגון

1982 ;Hahn ,1970.( למרות שהפעלת שיקול הדעת הוא צורך 

אין לשוטר הסמכה , הכרחי המהווה חלק בלתי נפרד מהתפקיד

השוטר מצופה . Cohen) ,(1985לית להפעלת שיקול הדעת אפורמ

, (Goldsteinלהפעיל שיקול דעת רחב יותר מאחריותו התפקידית 

לטווח ההכרעה אולם אין הוא מקבל הנחיות ברורות באשר , 1967)

  . Cohen) ,(1985בשיקול הדעת 

  

ליים אההכרח בקבלת החלטות בתנאי לחץ והיעדר קריטריונים פורמ

 לעומת . גורם שחיקה ומתח בולט בעבודת השוטריםלהחלטה מהוו

 מגדיר Ericson (1982).  דווקא אלמנט כוחני בהם יש הרואים,זאת

 הישימים ח להחליט מהם הכלליםוכ"את מרכיב שיקול הדעת כ

, שיקול הדעת מהווה". למצב נתון ובאם להשתמש בהם או לא

את היכולת לשלוט ביצירת העובדות ובעיצוב  המאפשר  כלי,לדעתו

  .מצב הפעולה

  

מרכיב שיקול הדעת הוא אחד היסודות הבסיסיים להבנת היבטיו 

 הפעולות המצופות יעיקר. הפרופסיונליים של תפקיד השוטר

 ךא, ברורים ומוגדרים, נם בנהלים מפורטיםמו אמוגדריםמהשוטר 
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השוטר מצופה לדעת לפעול גם באותם מקרים של היעדר תכתיבים 

 במצב זה מתחזקים ההיבטים הבלתי. ליים לפעולהאפורמ

ליים א שכן בהיעדר תכתיבים פורמ,ליים של עבודת המשטרהאפורמ

שיקולים על מבסס השוטר את החלטותיו על קריטריונים ו, לפעולה

  ).Goldstein ,1967 (לייםאפורמ לתיב

  

במקרים אלה ניתן לייחס את שיקול הדעת של השוטר לשלושה 

  :עליהם מבסס השוטר את החלטותיו, מקורות

   

 בהתאם פעולהמקור אחד לביסוס קבלת החלטה על ידי השוטר הוא 

; Cohen ,1985 ;Grossman ,1975 (לשיקולים ערכיים אישיים

Goldstein ,1967 .( שיקולים אלה מתבססים במקרים רבים על

 ותלויים בכישוריו Grossman) ,(1975השקפות סטריאוטיפיות 

  .Cohen) (1985,האישיים של השוטר 

  

מקור אחר של הפעלת שיקול דעת הוא על ידי יישומם של 

, (Cohenהקהילתי   המבוססים על המוסר הציבורי,קריטריונים

(1968 ,Bordua ;1971 ,Hahn ;1985 . שיקולים אלה נוטים

 ויש חשש  Hahn),(1971להתבסס על תפיסות מוסריות פופוליסטיות 

בהן אין הסכמה ציבורית ברורה , אחידות שלא יתאימו לחברות לא

  .מאליה

  

על הידע שהצטבר בקרב התבססות הוא , מקובל יותר, מקור שלישי

; Cohen ,1985 (התרבות של השוטרים שוטרים מנוסים ובתת

Grossman ,1975 ;Hahn ,1971 ;Goldstein ,1967 .( זהו לכאורה

 הדבר נכון אך .שיקול הדעת המתאים והמקצועי ביותר שניתן ליישם
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לית של הארגון לזו אכל עוד אין פערים גדולים בין התרבות הפורמ

  .ליתאפורמ הבלתי

  

ההתפתחויות החברתיות והטכנולוגיות בשנים האחרונות משפיעות 

דמה י מציינת שהקMonjardet (2000). קול הדעתגם על בעיית שי

 שבין השטח והקשר הזמיןהתפתחות אמצעי התקשורת , הטכנולוגית

להפחתת עצמאותו  והבודדלהגברת הפיקוח על השוטר לתחנה הביאו 

 מקבלת בעיית שיקול הדעת יתר משמעות עם לעומת זאת. בשטח

וזמה הנשענים על יתר י, החדרתם של דפוסי השיטור הקהילתי

, Radelet and Carter (מקומית ויתר אחריות לשוטר הבודד בשטח

1994.(  

  

  מקצועיות השוטר

  

הצורך הוכתב על ידי תהליך בולט של התמקצעות עבודת השוטר 

בחיזוק הצורך , בחיזוקה של סמכות המשטרה בפני לחצים חיצוניים

 ,סמכות השוטר כלפי הקהילה המשוטרת ומורכבות תפקיד השוטר

הפיכת השיטור . ר בהיבט של קבלת החלטות ושיקול הדעתבעיק

הנובעת בחלקה מהמבנה הארגוני של , לפרופסיה כרוכה בבעייתיות

יה לאפיין את התמקצעות השוטר כהפיכת י קיימת נט.המשטרה

 האחר נובעות ן בחלק.(Ashburn, 1973)" פרופסיה סמי"השיטור ל

  .הבעיות מעצם מהות התפקיד

  

Bittner (1980) עומד על המתח שבין תפקיד השוטר ומקצועיותו .

בניגוד לבעלי תפקידים , לטענתו הקריירה המקצועית של השוטר

נטית אך ורק לארגון פנימה ואין שוק חיצוני שיקלוט וורל, אחרים

לפיכך מונהגת בארגון מוביליות . המשטרתי ח האדם המקצועיואת כ
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הארגון כאשר אנשים משנים את תפקידיהם בתוך , פנימית

 אפיון זה מוביל לבינוניות Bittner ו שללדעת. ומתקדמים בתוכו

מקצועיים  שכן בצד התפקידים הסמי, בהיבט של מיומנות מקצועית

  .של השוטר מוטלת עליו גם חובתו הציבורית למלאכת השיטור

  

Skolnick (1966)איש " עומד על הדילמה שבין תפיסת השוטר כ

 הלחץ להישגים ,לטענתו". ועאיש מקצ"תפיסתו כבין ל" חוק

וליעילות טכנולוגית מטה את מקצוע השיטור לכיוון פיתוח  

 . דגש על טכניקות ומיומנויותהשמה, "ניהולית"פרופסיונליות 

ועל מתבססת על הערכים " חוקית"פרופסיונליות , לעומתה

באופן פרדוכסלי דווקא הפרופסיונליות . האידיאולוגיה של התפקיד

מתבססת על , וחצת למימושם של ערכים דמוקרטייםהל, "חוקית"ה

נוטה לצמצם את מרווח היא . הכרח למשמעת ולציות מצד השוטר

לעומת זאת האידיאולוגיה . שיקול הדעת והיוזמה החופשית שלו

הדמוקרטית של יוזמה וחופש פעולה מכוונת לתפיסת השוטר כאיש 

ים של ואולם תפיסה זו נמצאת במתח עם יעדיו העיקרי. מקצוע

  .תפקיד השוטר

  

  .כרוכה בדילמות" איש מקצוע"גם תפיסת השוטר כ

  

Holdaway (1977) שיטור " מאפיין שתי הגדרות שונות של

תפקידי על  חלה בעיקר אשר" מקצועיות ניהולית" האחת ."מקצועי

האופיינית יותר לשוטרי " מקצועיות מעשית"יה י והשנ,המטה

  .השטח

  

ם  מבחינים בחלוקה זו לשני סוגיRuess-Ianni and Ianni (1983)גם 

וטוענים להבדלים תרבותיים בין שתי " תפקיד שוטר"של 
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 נוצרו במשטרה Rueuss-Ianni and Ianniלטענת . אלה" פרופסיות"

 יש ביניהן מנגנוני תיווך .שתי תרבויות סותרות שאינן נפרדות זו מזו

  . אשר מגדילים את הקונפליקט ביניהן, ומגע

   

 אלה הם השוטרים ."שוטרי השטח"חת היא תרבות אתרבות 

הרואים במשטרה קריירה , ממעמד הפועלים" מסורתיים"ה

סמכותם המקצועית של שוטרים אלה נובעת מנסיונם . מקצועית

ניצבת  לעומתם. בשטח ומתבססת על קבלת החלטות מיידית ואישית

בן המעמד הבינוני ובעל , "ניהולי"השוטר השנייה של תרבות 

. משטרתית טנציאל ההשכלתי והמקצועי לקריירה חוץהפו

 השיקולים .מחויבותם של שוטרים אלה לתרבות השיטור נמוכה יותר

  על ההקשר הכלליםקבלת החלטות מתבססשלהם בהמקצועיים 

  .חברתי הרחב

  

(1976) Blumberg and Neiderhoffer עומדים על בעיות הכרוכות 

 לצד היתרונות שבתהליך זה ,בתהליך הפרופסיונליזציה של המשטרה

תהליך הפרוסיונליזציה יוצר ש הם טוענים. וקידומה של המשטרה בו

 : מפצל אותה לשני מחנותומאבק כוחות פנימי במשטרה 

 חלוקה זו חופפת במידה רבה ,לטענתם. הפרופסיונליים והשמרנים

כאשר השוטרים החדשים , תק של השוטריםואת החלוקה על פי הו

ונכנסים לקונפליקט עם " מקצועית"עם אוריינטציה יחסית מגיעים 

  אתבעיקר – מאלצת את השוטריםגם היא . תיקיםוהשוטרים הו

 יוצרת  זו תחרות. להיכנס לתחרותיות בתחום ההשכלה– תיקיםוהו

  . ניכור וכדומה, מתח, תסכול

  

(1996) Kleinigהיוצרות מכשול , מייחס לפרופסיונליזציה תכונות 

. ניכור ויחס מפלה, פטרנליזם מקצועי:  הרחב כגוןבקשר עם הציבור

 אולם  לדעתו ,לפגום בטיב השירות המשטרתי תכונות אלה עשויות
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זוהי תוצאה של מיסוד . מכורח הפרופסיונליזציה אינן מתחייבותהן 

לדעת , יישום נכון של גישה פרופסיונלית צריך. שגוי של הפרופסיה

Kleinig ,תוך ,פור השירות לציבורלכוון ליתר התמקצעות ולשי 

 .)”Role Morality“(" מוסריות התפקידית"שימת דגש על ה
  

 חוההתפתחויות בחברה המודרנית מחייבות את המשטרה לפתח כ

אופי המיומנות המקצועית ודגשיה נתונים . אדם מקצועי ומיומן

השיקולים  משקלם היחסי המכריע שללמרות . במתח מתמיד

קשה לנטרל מתפקיד השוטר את , תועלתיים ההבירוקרטיים

נראה שככל שהלחץ להתמקצעות . ההיבטים הערכיים והמסורתיים

כן יחריף המתח באשר לכיוון ההתמקצעות של , ימשיך ויגדל

  .התפקיד

  

  יחסי הגומלין שבין השוטר לציבור

  

 ,מחד גיסא. מאפייני תפקיד השוטר יוצרים קונפליקט ביחסו לחברה

ייך למערכת החברתית והתרבותית השוטר הוא חבר בחברה ומשת

 , גיסאמאידך. מייצג בתפקידו את ערכיה המרכזייםאף הוא . שלה

בידודו החברתי של ל. מאפייני התפקיד גוזרים עליו בידוד חברתי

 או שילובים קיימים בספרות המקצועית שלושה הסבריםהשוטר 

   :שלהם

  

יחס הציבור אל השוטר ואל  למדבר עסוג אחד של הסברים 

בדימוי הקלאסי של המשטרה יחס זה מאופיין כעוין . משטרהה

; Mojardet ,2000 ;Weber-Brooks ,1993 ;Bittner ,1980 (ושלילי

Symonds ,1972.(  
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(1980) Bittner קושר את הסתייגות הציבור מהמשטרה לרקע 

טוען שבחברה המודרנית הונצח הוא . סטורי של תפקידיהיהה

דימוי .  של פחד והערצה כלפי המשטרה בשילוב,הפולקלור של העבר

מעצם , לטענתו. באופיו של תפקיד השוטר זה של המשטרה נעוץ גם

מהות תפקידו תמיד יהיה השוטר בעמדה נוגדת לאינטרסים של 

  .אנשים מסוימים

  

(1966) Skolnick קושר את התרחקות הציבור מהשוטר במרכיבי 

פי האזרח יוצרת סמכותו של השוטר כל, לטענתו. הסמכות שבתפקיד

  .ה כלפיו ואפילו עוינותידחי

    

Symonds (1972) מציין שלמרות שבשנים האחרונות מתרבות 

הרי , הפניות של הקהילה לקבלת שירותים מורכבים מהמשטרה

הקהילה נוטה עדיין להתייחס למשטרה כאל גוף נפרד ממנה ואפילו 

 ועל הקהילה מקנה למשטרה את ההרשאה להגן על האזרחים. עוין

 אולם בביצוע ;לחם בהפרות חוק ולתת שירות לאזרחי לה,רכושם

  . משימות אלה נתקלת המשטרה ביחס עוין

  

 של השוטרים מתקשר לתפיסת השוטר םסוג שני של הסברים לבידוד

, (Wilsonאת עצמו ולדימוי שהוא מייחס לעצמו בעיני הציבור 

(1970 ,Westley ;1983.  

   

(1983) Wilsonנות השישים התפתחה תיאוריה של  טוען כי בש

 מעניין שכאשר ,דעתול. בין הציבור למשטרה" מלחמה"ויריבות 

מתגלות דווקא עמדות , בוחנים את עמדות הציבור כלפי המשטרה

לעומת זאת בקרב שוטרים עדיין קיימת התחושה . חיוביות יחסית

פי תפיסותיהם  הוא מצביע על כך שעל. של עוינות האזרחים כלפיהם
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י נ בעי."מלחמה "של היחס שבין המשטרה והציבור הוא , שוטריםשל

  . הציבור נתפס כמגלה יחס עוין כלפי המשטרה,השוטרים

   

של השוטר " אישיות המקצועית"סוג שלישי של הסברים מיוחס ל

 בעקבות תכונותיו החשדניות ,וליחס הנמנע והמרוחק שלו מהציבור

Skolnick ;2000 ,Mojardet)  ,(1966.  

  

 (1982) Ericsonרוקרטיזציה והפרופסיונליזציה של וטוען שהבי

ברמה של .  לגוף אוטונומי ונפרד מהקהילהאותההמשטרה הפכו 

רוקרטיזציה למגע בלתי אישי בין השוטר ו מכוונת הבי,השוטר הבודד

  . את הריחוק ביניהםמגדיל גורם ה– והציבור

  

של משטרות  מקשר בין תהליך הפרופסיונליזציה Hahn (1971)גם 

התמקצעות המשטרה מפחיתה , לטענתו. לבין בידודו של השוטר

מהצורך שלה בהסתייעות בציבור ומאפשרת לשוטר להתרחק 

הסבר אחר להתרחקותו של השוטר גם מציע  Hahn. מהקהילה

. פעילויות פוליטיות וחברתיותעל  המגבלות והאיסורים – מהציבור

גורם זה מביא , לטענתו. ר כעובד ציבו השוטר עלותחל האל מגבלות

  .להסתייגות של השוטר ממעורבות חברתית

  

תסכול ומתח : הסברים נוספים שניתן להציע לבידודו של השוטר הם

; Hahn ,1971 ;MacNamara ,1967 (על רקע שיוכו המעמדי

Chwast ,1965( , השתלטות התפקיד על אורח חייוWestley) ,

 .  ועוד1970)
  

 בדילמה הוא מצוי. כלפי החברהו התייחסות ב, אם כן,צויחהשוטר 

יחס זה של השוטר . בין השתייכות אליה ובין התרחקות ממנה
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, ליים של הארגוןאממאזן עדין של המאפיינים הפורמ לציבור מושפע

סיון האישי של יהנממשתנים מקומיים של התרבות המקצועית ו

  .(Fielding, 1989)השוטר 

   

 בין השוטר Weiss (1975)בחין מ, בנתחו את יחס השוטר לחברה

כחבר במשטרה מייצג השוטר את . כחבר במשטרה ובין השוטר כיחיד

השוטר ש Weissבהיבט זה טוען . החברה ואת ערכיה המרכזיים

 הוא מצוי במתח בין ,ואולם כיחיד. נמצא במצב הרמוני עם החברה

המשלבות נטיות לריחוק ולהתקרבות , תפקידו לבין נטיותיו האישיות

  .כאחד

  

 ניתן לאפיין ,מעבר למתח שבין התפקיד לבין הנטיות האישיות

 Banton (1964). דילמה עמוקה יותר הנעוצה בעצם התפקיד עצמו

טוען שהשתייכות השוטר לחברה מהווה גורם חשוב באפיון סמכותו 

 תפקידו מונע ממנו לקיים יחסים חברתיים ,יחד עם זאת. כלפיה

הדילמה של השוטר נובעת מכך . חברהברגילים עם החברים האחרים 

שהתבודדות והתרחקות מהחברה עשויים לגרום להרעה ביחס 

  .יקשה עליו לבצע את תפקידו ביעילות ללא ריחוקאך , הציבור כלפיו

  

מאפיינים אלה של תפקיד השוטר ממקדים את התפקיד במפריד 

  .הציבורבין מאחד בין השוטר ובו
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  פרק שלישי

  

   השוטרהיבטים תרבותיים של תפקיד
  

  

  

  

 גם על ההיבט יש השלכותבידודו החברתי לתנאי עבודת השוטר ול

ניתוח תרבות השוטרים . סמלי של עבודת המשטרה/ ערכי/ התרבותי

כתרבות מובחנת מתבסס על ניתוחים מוקדמים של נטיות אישיות 

.  וממאפייניה כתוצאה מסביבת עבודתם,מובחנות של השוטרים

האישיות " במושג Skolnick (1966)אפיונים אלה הוכללו על ידי 

  . של השוטר(Working Personality)" המקצועית

  

  של השוטר" האישיות המקצועית"

  

 שתוך כדי מילוי Skolnick (1966)בנתחו את תפקיד השוטר מניח 

ה הנבדלות מאל,  השוטר מפתח נטיות קוגניטיביות מובחנות,תפקידו

לטענתו הסביבה בה פועל השוטר בשילוב . של קבוצות עיסוק אחרות

פועלים לעיצוב , צבאיים של המשטרה-עם מאפייניה המבניים הקווזי

  . מיוחדת למשטרה" אישיות מקצועית"

  

 ,בספרות המקצועית נקשרים לתפקיד השוטר מאפיינים משותפים

  :של השוטר כגון" אישיות המקצועית"המשויכים ל
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  תחשדנו

  

 כחלק אינהרנטי ,בולטותו של מרכיב הסכנה בתפקיד השוטר משלב

. ותאלימות פוטנציאלימ את אלמנט הזהירות מסכנה או ,לתפקיד

שהולכות ומתחזקות ,  מפתח השוטר תכונות של חשדנות לכךבהתאם

לאורך תקופת שירותו בתפקיד וככל שמידת הזדהותו עם התפקיד 

 Evans et al. ,2000 ;Cranck ,1998 ;Langworthy and (גוברת

Travis ,1994 ;Paoline et al. ,1993 ;Reiner ,1992 ;Skolnick 

and Fyfe ,1992 ;Neiderhoffer ,1967 ;Skolnick ,1966.(  

  

Skolnick (1966)שפיתוח תכונה זו אינו תלוי בהכרח בניסיונו , טוען 

 ,זוהי תכונה הנרכשת בתהליך ההכשרה לתפקיד. האישי של השוטר

ליות ומתוך הזדהות עם מצבם של אבעיקר תחת השפעות בלתי פורמ

  .השוטרים העמיתים

  

  ציניות

  

תכונה אחרת הנחשבת אחת התכונות העיקריות המיוחסות לשוטרים 

, Gould ,1997 ;Radelet and Carter ,1994 ;Berg (היא הציניות

1992 ;Evans et al. ,1992  ;Lotz and Regoli ,1977 ;

Drummond, 1976 ;Westley ,1970 ;Neiderhoffer ,1967.(  

  

 (1967) Neiderhoffer מסביר תכונה זו של השוטרים כתוצאה של 

 . ושל תסכול מפערים בין הגדרת התפקיד ובין אמצעי ביצועו1אנומיה

                                                           
מצב של יחיד או חברה המאופיין במשבר או בהיעדר : )Anomie(   אנומיה  1

,      Webster ,1997(דר וניכור נורמות וערכים או בתחושה של יחוסר ס
  )54' ע
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אשר מקיפה , לציבורולעולם , הוא מבחין בין ציניות כללית לחיים

יניות הממוקדת במערכת  לבין צ;מגזרים רחבים יותר של שוטרים

אשר לטענתו ניתן למצאה יותר בקרב שוטרי סיור , המשטרתית

  .ופחות בקרב שוטרים מקצועיים

  

 Neiderhoffer (1967)מציין , בנתחו את התפתחות הגישה הצינית

השלב : בהתפתחות הקריירה המקצועית של השוטר שלושה שלבים

בתקופת ההכשרה  המצוי בקרב מתגייסים ,ציני  הפסיאודו,המקדים

 הציניות הרומנטית המצויה בקרב שוטרים ,השלב השני; לתפקיד

 הציניות ,והשלב השלישי; צעירים בשנות השירות הראשונות

 המפתחים תחושות ,התוקפנית האופיינית לשוטרים ותיקים יותר

 , שהוא מאפיין בקרב שוטרים ותיקים,סוג אחר של ציניות. עוינות

  .טיתא אפהוא ציניות פאסיבית או

  

  פסימיזם 

  

התחושות השליליות המתקשרות לציניות קשורות בתחושות 

, Reiner ,1992 ;Neiderhoffer (מתחזקות של פסימיות ושל מרירות

תחושות אלה קשורות בהשקפה אפוקליפטית על החברה ). 1967

  .(Reiner, 1992)אוש מערכיה ומדמותה המוסרית יובי

   

  סמכותיות

  

 לשוטר היא Neiderhoffer (1967)ס תכונה נוספת שמייח

ח ולהפעלת והרשאתו של השוטר להפעלת כ, לטענתו. הסמכותיות

חקירה וכיוצא בזה מחזקת את תכונותיו , סמכויות מעצר

גם תכונה ". אישיות סמכותית"הסמכותיות ומפתחת בו תכונות של 
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 .של השוטר" אישיות המקצועית"זו מיוחסת בספרות המקצועית ל

 מתפתחת ומתחזקת לאורך תקופת השירות  היאריםלדעת החוק

 (Evans et al. ;1992 ,Berg  ;1997 ,Gould, 1992;במשטרה 

(1967 ,Neiderhoffer .  

  

  שמרנות

  

, בספרות המקצועית מקושרת תכונה נוספת לתכונת הסמכותיות

, Chan)  ,1997 ;Reiner ,1992 ;Hahn והיא השמרנות הפוליטית

1971 ;Neiderhoffer ,(1967 . מעבר להשקפות השמרניות הנקשרות

מייחסים חוקרים עמדות שמרניות לשוטרים גם , לתחום הפוליטי

; Reiner ,1992 (בתחומים של השקפות מוסריות וחברתיות

Neiderhoffer ,1967(ובתחום ההתנגדות לשינוי  Brown and) 

Campbell ,(1994.  

  

  ואיזם'מאצ

  

, Honkonen (ואיזם'המאצתכונה אחרת המיוחסת לשוטרים היא 

2000 ;Crank ,1998 ;Herbert ,1998 ;Brown and Campbell ,

1994 ;Reiner ,1992 ;Neiderhoffer ,1967 .( תפקיד השוטר נתפס

בדימוי התפקיד נקשרים דימויים גבריים מיניים . כתפקיד גברי

, במדיו הצבאיים המוקפדים, הכרוכים בהופעתו המחוספסת

. (Neiderhoffer, 1967)ים שהוא נושא ועוד באביזרים המקצועי

, (Neiderhoffer תכונה זו נקשרת גם לעמדה מסתייגת מנשים

(1967.  
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באורח החיים של   תכונות אלה ואחרות מוטבעות,לדעת החוקרים

מתגבשות אל תוך מה שכונה הן . השוטר ובמערכת הקוגניטיבית שלו

 (Working"אישיות המקצועית" כSkolnick (1966)על ידי 

(Personality.  

  

* * *  

  

 כנושא ,מתעוררת לאחרונה בשנית" אישיות המקצועית"סוגיית ה

 .Murrell et al במחקר שנערך על ידי. המצריך בדיקה מחודשת

נבדקו תכונות אישיותיו של שוטרים אל מול קבוצות  (1978)

במסקנתם מפריכים החוקרים את הטענה שקיימות תכונות . ביקורת

אישיות של "ניתן להכלילן כש כאלה, ות נפרדות לשוטריםאישיותי

  ".שוטרים

  

מחקרים אחרים מציעים לבדוק שינויים בתפיסות ובתכונות של 

זאת לאור השינויים בתפיסת תפקיד ו. השוטרים בשנים האחרונות

המשטרה והטמעתם של דפוסי שיטור קהילתי בעשורים האחרונים 

(1995, Zhao et al. ;2000 ,Paoline et al.) .  

  

  "תרבות השוטרים"

  

רווחת , בדומה לשיוך מאפיינים אישיותיים והתנהגותיים לשוטרים

בספרות המקצועית התפיסה לפיה ניתן לשייך לשוטרים מרכיבים 

עבודות אתנוגרפיות ליוו את עבודת השוטר . תרבותיים ייחודיים

 שפעלה במבנה ,לית של נורמות וערכיםאפורמ וחשפו שכבה בלתי

מרכיבים את ההכלילו העבודות . היררכי של הארגון המשטרתיה

 "התרבות של השוטרים תת"אלה בכותרת הליים אפורמ בלתיה
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Herbert) ,1998 ;Brogden et al. ,1988 ;Manning ,(1977          

, Paoline) ,2003 ;Paoline ,2001 ;Chan "תרבות השוטרים"או 

1997 ;Kleinig ,1996 ;Reiner ,(1992.  

  

שההבדלים הערכיים  יתהיהתפיסה שליוותה את פיתוח המושגים ה

 האלמנטים , הסולידריות הפנימית החזקה,בין השוטרים והציבור

הסמליים המחדדים את התבדלות השוטרים ועוד מובילים 

 ;Cox, 1996 (         להיווצרות תכנים תרבותיים ייחודיים  לשוטרים

Radelet and Carter ,1994 ;Berg ,1992 ;Brogden et al. ,1988 ;

Westley ,1970 ;1966 ;Chwast ,1965 ;Skolnick ,1956.(  

  

לסביבה הארגונית והמקצועית קשורה תרבות השוטרים היותה של 

,  (Paoline משייכת אותה לשתי הגדרות של תרבות, של השוטר

(2001:  

 המתרכזת במרכיבים (Occupational Culture) עיסוקיתתרבות   .א

  .תרבותיים שהם תוצרי העיסוק המשטרתי

מתקשרת  ה(Organizational Culture)תרבות ארגונית   .ב

  .למאפיינים המבניים של הארגון ולמערכות היחסים בו

  

(1997 ,Chan) במספר " תרבות השוטרים" בוחנת את המושג

  :היבטים

פיה  ל, על גישה מחקריתChan בהיבט זה נסמכת – תרבות כידע

בהתאם לתפיסה זו . סיון קבוצתייהתרבות היא תוצר נלמד של נ

היא  ."הבניה קולקטיבית של מציאות חברתית"התרבות מהווה 

  . כוללת מספר סוגי ידע המתקשרים לביצוע התפקיד
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 הרואה בתרבות השוטרים , גישה אתנומתודולוגית– תרבות כמבנה

של דע מאורגן וישל , תוצר הבניה אקטיבית של תבניות תרבותיות

 בהתבסס על המורשת של הארגון ושל זאת. קטגוריות ממוסדות

  .חבריו

 מתייחסת לתרבות כאל צפנים המורכבים זו גישה – תרבות כיחסים

תפיסות אינדיווידואליות של של  של נטיות ו,חוממערכות של יחסי כ

  .היחידים בארגון

  

 ותייםם תרבבספרות המחקרית משויכים לתרבות השוטרים רכיבי

  : שונים כגון

; Paoline et al. ,2000 ;Worden ,1995 (אמונות וערכים •

Reiner ,1992(.  

; Paoline et al ,2000 ;Reiner ,1992 (נורמות התנהגותיות •

Brogden et al. ,1988(. 

 .)Paoline et al. ,2000 ;Crank ,1998 (עמדות ונטיות •

 .)Chan ,1997 ;Neiderhoffer ,1967 (שפה וידע  •

 .)Herbert ,1998 ;Kleinig ,1996 (קודים מוסריים •

  .)Crank ,1998 ;Manning ,1977 (טקסים ומנהגים •

  

 נכללים ,של השוטר" אישיות המקצועית"מעבר לתכונות הכלולות ב

  :  כגוןהבתרבות השוטרים מרכיבים תכניים המיוחסים ל

, Crank ,1998 ;Brown and Campbell (מרכיב הסודיות •

1994 ;Harris  ,1973 ;Westley ,1956(. 

 Paoline et al. , 2000 ;Crank,;1998 (סולידריות ונאמנות •

;1996 ,Kleinig Brown and Campbell ,1994; Skolnick  
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Hahn ;1976 ,Drummond  ;1993 ,and Fyfe ,,Harris ;1971 

1956 ,Westley ;1966  ,Skolnick ;1970 ,Westley ;1973(. 

   י הנקשרים למרכיבי הסודיות והסולידריותהיבטי חיפוי וגיבו •

);2000 ,Paoline et al. Crank ,;1998 Herbert,;1998 

;1984,Klockars ;1993 ,Skolnick and Fyfe Westley ,

1970 ;1956(. 

 .(Crank, 1998)ת של אי השתייכות וריחוק חברתי חושות •

 ,Crank (מיליטריים כולל היבטים פרה, ח והסמכותומרכיבי הכ •

1998(. 

, Paoline et al. ,2000 ;Reiner(מרכיבי משימתיות ושליחות  •

1992(. 

לקיחת סיכון , ודאות ובכלל זה גם היבטי הסכנהומרכיבי אי ה •

; Paoline) ,2001 חשיפה לפיתויים וכדומה, והליכה על הסף

Paoline et al. ,2000 ;Crank ,1998 ;Herbert ,(1998. 

 .(Crank, 1998)מרכיב המוות  •
  

תכונות את ה מכליל ,ייחוס מרכיבים אלה ואחרים לתרבות השוטרים

התייחסות זו אופיינית בעיקר לעבודות . בתרבות אחידה כביכול

בשנים .  בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים,מוקדמות

 ,האחרונות מסייגים מרבית החוקרים את גישתם לתרבות השוטרים

 Paoline) ,2003 ;2001 ;Paoline etית טמונוליהנחה שזו תרבות ב

al. ,2000 ;Herbert ,1998 ;Kleinig ,(1996.  

  

(1998) Herbertמציין שתי התפתחויות בחקר תרבות השוטרים : 

 לא עוד התייחסות כאל תרבות –תפיסה יותר מגוונת האחת ב
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 היחיד כמשפיע על עיצוב –מית אתפיסה יותר דינוהשנייה , אחידה

  .התרבות הנרכשת
תפתחויות אלה ניתן להצביע על שלוש גישות עיקריות מתוך ה

  :התייחסות לחקר תרבות השוטריםב

  

נטי וואינו רל" תרבות השוטרים" סוברת כי המושג הגישה האחת

 וכי יש להציע גישות אלטרנטיביות לניתוח ,יותר למציאות הנוכחית

 Fielding (1989) .(Fielding ,1989)דפוסי ההתנהגות של השוטרים 

 המתעצבות ,מכיל מספר תרבויות" תרבות עיסוקית"ן כי המושג טוע

לפיכך מתבקשת חשיבה אלטרנטיבית . מתוך ההסתגלות לתפקיד

לית א התפיסה הבסיסית של מקור קוהרנטי לסוציאליזציה פורמלגבי

 נקודת ,בנתחו את תרבות השוטרים. ולתרבות עיסוקית סולידרית

 היא .טיתארים אינה סט היא כי תרבות השוטFieldingהמוצא של 

. מחזיקים בה ומפעילויותיהםהמושפעת מתכונותיהם של האנשים 

מדעני החברה כבר אינם מחזיקים בתפיסה של קטגוריה , לטענתו

  ).Personality Police ("אישיות משטרתית"אישיותית סודית או של 

על משפיעים  לפיה מאפייני התפקיד ,עם זאת קיימת עדיין תפיסה

עדפת על ידו הגישה המו. תפיסותיהם של השוטריםעל  ועמדותיהם

תרבות השוטרים היא בהכללת טיפולוגיות של צורות לניתוח 

  .הסתגלות לתפקיד

  

תרבות יפה להחזיק בתפיסה שעדיין קיימת מוסשנייה הגישה ה

 זו עברה שינויים והתאמות למציאות החדשה של ,אולם, שוטרים

 השנים האחרונות חל 25-ענים כי בטו Paoline et al. (2000). ימינו

 בעקבות שני תהליכים השינוי התרחש .שינוי בדפוסי השיטור

ח האדם וקהילתי והרחבת אוכלוסיות כה הטמעת השיטור :עיקריים

 על סוגיית התרבות משפיעים תהליכים אלה ,לטענתם. במשטרה
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השיטור הקהילתי משנה את הסביבה הארגונית בה פועל . הארגונית

 השיוך לגזרה גיאוגרפית מוגדרת וקבועה מרחיב את , ראשית.השוטר

מגע תכוף יותר עם האנשים יוצר ההיכרות של השוטר עם סביבתו ו

הגישה של פתרון בעיות משנה את ההתייחסות הסמכותית , שנית. הב

גם  ".הם ואנחנו" התייחסות של פחיתיםשינויים אלה מ. של השוטר

,  במשטרה יש כיום יותר נשים.ות השוטרים השתנימאפייני אוכלוסי

 שלשינויים ייתכן. יותר שוטרים מקבוצות מיעוטים ויותר אקדמאים

 , חל לכךבהתאם .יש השפעה גם על הרחבה של תרבות השוטריםאלה 

 עמדות ,ואולם.  שינוי בעמדות השוטרים ובהתנהגותם,לדעתם

חדשות אלה אינן מצביעות על כך שתרבות השוטרים אינה קיימת 

  .התאמות למציאות המשתנהנוצרו אלא שחלו בה שינויים ו, ריות

  

וכי , גורסת כי תרבות השוטרים אינה מונוליטיתשלישית הגישה ה

 לקבוצות שונות של שוטרים" תרבויות"ניתן לייחס כיום מגוון של 

Paoline) ,2003 ;2001 ;Herbet ,1998 ;Kleinig ,(1996.לדעתו  

כיום לחקר תרבויות  שה המתאימההגי, )Paoline )2003 ;2001של 

במקומות עבודה היא גישה המתרכזת בהבדלים בין קבוצות ויחידים 

 הוא טוען כי במחקר בתחום  לכךבהתאם. בתוך המערכת הארגונית

המשטרה ניתן להבחין בהתייחסויות של שוטרים על בסיס עיסוקי או 

  .לתת תרבויות בתוך הארגון וארגוני

  

 השוטרים מחזקות את הצורך לעמוד על גישות אלה לחקר תרבות

, היבטי הסגירות מול הפתיחות של הגבולות בין השוטרים והציבור

דפוסי תפיסות ועמדות בקרב אוכלוסיית השוטרים בועל הבדלים 

  .פנימה
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  פרק רביעי

  

  היבטים של גבולות בתפקיד השוטר
  

  

  

  

  כללי

  

התמודדות , בהכרח, העמדה החצויה של השוטר ביחסו לחברה גוררת

מקבלים אלה  גבולות .עם הגבולות החברתיים שבין השוטר והחברה

. אפיונים שונים ומשמעויות שונות במציאות החברתית המשתנה

ד השוטר ובתרבות ל הספרות הקלאסית הדנה בתפקיעבהתבסס 

ניתן לציין מספר תכונות והיבטים מרכזיים המיוחסים , השוטרים

לשוטר ומתקשרים לתיחום של גבולות חברתיים בין השוטר 

תכונות ניתן להציע כמדדים לבדיקת קיומם של את ה .וסביבתו

  .טיבםשל הגבולות ו

  

  סולידריות פנימית

  

 בספרות  המיוחס לתרבות השוטרים,היבט בולט של גבולות

תה כי יהטענה הרווחת הי. א הסולידריות הפנימיתו ה,הקלאסית

 ,בידודו החברתי של השוטר ותנאי עבודתו המיוחדים יוצרים קרבה

 על בסיס , השוטרים ותחושות של שותפות ותמיכה עםהזדהות

 ייחסו מחקרים רבים ,על רקע זה. השתייכות לקבוצת השוטרים
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  מרכיב.ת חזקה לעבודת המשטרהמרכיב בולט של סולידריות פנימי

אויב " מלווה לעיתים קרובות בהתייחסות לציבור כאל הסולידריות

 Cox ;1998 ,Cranck Kleinig ,1996 ;Skolnick, 1996; ("משותף

and Fyfe ,1993 ;1973 ,Harris ;1976 ,Drummond ;Hahn ,

1971 ;Westley ,1970 ;1956 ,Westley ;1966 ,Skolnick.(  

  

(1966) Skolnick מציין שלכל קבוצת עיסוק קיימים גורמים 

בעיקר בקבוצות עיסוק הלובשות  ,מאחדים היוצרים הזדהות פנימית

הסולידריות המקצועית של השוטרים  ,לטענתו, עם זאת. מדים

מידת הסולידריות . גבוהה באופן ניכר מזו של קבוצות עיסוק אחרות

רים וברשתות גם בצורות ההתחברות בין שוטראית הגבוהה נ

,  במאפייני הסכנה שבתפקידאותההוא מסביר . החברתיות שלהם

בידוד החברתי ב היעדר תמיכה ציבורית מצד הציבור ושל התחושב

  .הנגרם בעקבותיה

   

 אחווה ,מאפייני תפקיד אלה יוצרים אחווה מקצועית בין השוטרים

  .(Bouza, 1990)" חוץ"שמחוזקת באלמנטים של הפרדה מה

  

  לפי החברהסגירות כ

  

 של תחושת הסולידריות ף לעיתים קרובות צירו,לדעת חוקרים

 עם תחושת העוינות והניכור כלפי ,והאחווה המקצועית בין השוטרים

יה המשוטרת יתגובה של נתק רגשי כלפי האוכלוס  יוצר,החברה

, .Cox ,1996 ;Brown ,1994 ;Evans et al   (והסתגרות מפניה

1992 ;Bouza ,1990 ;Symonds ,1972 ;Neiderhoffer ,1967 ;

Banton and Campbell ,1964 .(  
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עד כדי , הסתגרות זאת מקבלת ביטוי בתחושה חזקה של בידוד

חסות של יהתיהיא מתבטאת ב .תחושה של השתייכות לשני עולמות

ובמושגים של " עולם חיצוני"השוטרים אל הסביבה האזרחית כאל 

 Drummond ;1990 ,Bouza ;2001, 1976;(" אנחנו"ו" הם"

,Paoline (1966 ,Skolnick ;1970 ,Westley.  

  

  הומוגניות חברתית

  

 המיוחס בספרות המקצועית לאלמנט הבידוד של ,היבט בולט

מתייחס למידת הדמיון החברתי והתרבותי של השוטרים , השוטר

ל עמצביעים  ל"מחקרים שונים בחו. להבדל ממנהחברה הרחבה ול

 מרביתם גברים לבנים –תגייסים למשטרה פרופיל מיוחד של מ

 ממעמד סוציו, בעלי השכלה תיכונית, בשנות העשרים לחייהם

תופעה  מדובר בנמוך ובמקרים רבים אקונומי בינוני ובינוני

, Sherman ,1991 ;Shaw ,1991 ;Lundman (דורית -משפחתית רב

1980 ;Drummond ,1976  ;Van Maanen ,1973  ;Hahn ,1971 ;

Hudson ,1970.(  

  

בשנים האחרונות ניכרים ניסיונות לגיוון ולהטרוגניזציה של 

 של כיוון במקביל להניסיונות באים. אוכלוסיית השוטרים

משטרות שונות נוטות להרחיב את . מגמות השיטורבפלורליזציה 

של מיעוטים גזעיים ועדתיים ושל בעלי , משקלם היחסי של נשים

  .(.Paoline et al, 2000)ים ת השוטרי בקרב אוכלוסי,השכלה

  

, גוניות באוכלוסיות השוטרים למרות מגמה של יתר גמישות ורב

 .עדיין מאופיינת המשטרה במידה רבה של הומוגניות דמוגרפית

מדובר עדיין בחברה גברית בעיקרה וברקע חברתי ותרבותי דומה 
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 מחקרים שונים מצביעים של הבדלים יתר על כן. למדי של חבריה

נורמות בין שוטרים ובין הציבור הרחב בערכים וב, עמדותב, ותבאמונ

Rokeach et al.) ,(1971.  

  

  התבדלות חברתית וסמלית

  

. סוג אחר של גבולות המיוחסים לתפקיד השוטר הוא גבולות סמליים

מחקרים שונים דנים בשימוש המוגבר באלמנטים סמליים ודרמטיים 

, (Manningותו כלפיו להבחנת השוטר מכלל הציבור ולהאדרת סמכ

(1974 .  

  

מאפיין דומיננטי המתקשר להיבט זה הוא היותו של השוטר לובש 

 מציינים ,בנתחם את ההיבטים הסוציולוגיים של המדים. מדים

(1972) Joseph and Alex את תרומתם הסימבולית של המדים 

,  מאפשרים את הגדרתה של קבוצה חברתיתהגבולות. ביצירת גבולות

 ותרומה ז .טוסים של חבריה וכיוצא בזהאם של הסטאת הצגת

עם לובשי של האוכלוסייה את האינטראקציות החברתיות  מעצבת

  .המדים

  

מתייחס ,  המתקשר להיבט של גבולות סמליים,מרכיב נוסף

פני  להתבדלות הנורמטיבית ולייחוס פריבילגיות לשוטרים על

  .אזרחים מן השורה

  

  שונות תרבותית של השוטרים

  

 משויכת לשוטרים שונות במרכיבים ,צד ההתבדלות הסמליתל

.  הנקשרים לתפקיד,לייםאפורמ ליים והבלתיא הפורמ,התרבותיים
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ערכיים בין  בספרות המחקרית משויכים ההבדלים התרבותיים

האלמנטים , הסולידריות הפנימית החזקה(ציבור להשוטרים 

בות תר  לתת)מחדדים את התבדלות השוטרים ועודשהסמליים 

 נותנת ביטוי לתחושת החשדנות היא .ייחודית המיוחסת לשוטרים

, Cox (להסתייגותם ולריחוקם מהציבור, והספקנות של השוטרים

1996 ;Radelet and Carter ,1994 ;Berg ,1992 ;Westley ,1970 ;

1956.(  

  

Westley )1970 ;1956(התרבות של השוטרים   ממקד את תכני תת

 ההצדקה לשמירת סודיות ,גיסאמחד ". סודיות"המרכיב סביב 

 מימוש יעדיו ביתר  ומאפשרת אתמתיישבת עם מטרות הארגון

 מסייעת לשוטר בהתגוננות מפני  הסודיות,מאידך גיסא. יעילות

תונות ימפני הע,  מפני עבריינים:ועל פי ראות" עוינת"החברה ה

 בין  רואה באלמנט הסודיות בסיס לסולידריות Westley.ועוד

סודיות מהווה קוד מוסרי הקוד . השוטרים ולהבחנתם משאר הציבור

 הוא אחד העקרונות הראשונים הנרכשים על ידי .חזק ודומיננטי

  ).Harris ,1973 ;Westley ,1970 (השוטרים

  

  גבולות מוסריים

  

התרבות של השוטרים הוא  תתלהיבט המתקשר לאלמנט הסודיות ו

מחקרים . חסת לתפקיד השוטרהמערכת המוסרית והערכית המיו

 המיוחסת לתת התרבות של ,מצביעים על מערכת ערכית מובחנת

הבדלים במערכת הערכית של ה. Rokeach et al.) ,(1971השוטרים 

בייחוס של קודים  , בחלקם,שוטרים ובשיפוטם המוסרי נעוצים

  . שונים מאלה של כלל הציבורה ,מוסריים נבדלים לתפקיד
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(1996) Kleinig  מוסריות רגילה"מבחין בין "(Ordinary Morality) 

הוא מפרט . (Role Morality)" מוסריות התפקידית"הלבין 

המציבים בפניו סטנדרטים , מאפיינים ייחודיים של תפקיד השוטר

  .מובחנים של שיפוט מוסרי

  

(1984) Klockarsלטענתו.  עומד על מרכיב השקר בתפקיד השוטר ,

תוכה יותר שימוש בשקר מאשר תפקידים עבודת המשטרה כוללת ב

 כחלק מההצדקות לסמכויות , לגיטימציה לשימוש בשקריש .אחרים

  .השוטר

  

מרכיב מוסרי בולט אחר בספרות המקצועית הוא מוטיב הנאמנות 

(1997 ,Van Reenen).  

  

  גבולות הנאמנות

  

התרבות של השוטרים ולהיבטיה המוסריים  אלמנט שמתקשר לתת

 Paoline ,2001 ;Paoline et ( הנאמנות והמחויבותהוא האלמנט של

al. ,2000 ;Kleinig ,1996 ;Savitz ,1970.(  

   

Savitz (1970)מבחין בין שלושה ממדים של נאמנות השוטר : 

נאמנות ,  שעיקרה נאמנות ומחויבות כלפי הציבורנאמנות חיצונית

נות נאמ  שעיקרהאישית ונאמנות בין  שעיקרה נאמנות לארגוןפנימית

  .לחברים בארגון

   

בנתחו את תכני הנאמנות של שוטרים הוא מציין את הנאמנות הבין 

. נאמנות לציבור ולארגוןיותר מה. אישית כנאמנות החזקה ביותר

ידו למרכיב  אישית מיוחס על המאפיין המרכזי בנאמנות הבין
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לא רק מפני , הסתרת מידע מכוונת ואישית" המוגדר כ,הסודיות

, Savitz ( "נהל בארגון גם מפני הממונים ודרגי הִמאלא, הציבור

  .)219' ע, 1970

  

הגבולות בתפקיד השוטר מהווה את החבל הדק שבין מילוי הגדרת 

הוא תפקיד השוטר . ה של שוטריםי של התפקיד לבין סטיתקין

 קודים מוסריים  אליותפקיד בעל פריבילגיות ייחודיות ונקשרים

מרכיבי הסולידריות ל הללו התפקיד  צירופם של מאפייני.מובחנים

יה מאופן הפעולה י עשויים להוות פרצה לסט,והנאמנות של השוטרים

, במאמר מוסגר יש לציין. המצופה מהשוטר במסגרת תפקידו

מיכה חברתית ולביסוס מנם אלמנט הסודיות מהווה מנגנון לתושא

 אולם באותה מידה בה הוא ; החברים לבין עצמםהנאמנות בין

 –" חיפוי" הוא עשוי לפעול גם כאמצעי ל,"גיבוי"כאמצעי למשמש 

התנהגות בלתי הולמת וכיוצא בזה על , אלימותעל , על שחיתותחיפוי 

)Cox ,1996 ;Kleinig ,Skolnock and Fyfe ;1996 ,1993; 

Klockars ;1992 ,Berg ,1984 ;Westley ,1970 ;1956 .( גם

(1997) Van-Reenenושרה  עומד על המתח שבין י(Integrity) לבין 

האיזון שבין גבולות כי יישמר  ,לפיכך חשוב. (Loyalty)נאמנות 

  .חדירים מדי בין השוטרים לציבור לבין גבולות סגורים ביניהם

  

מאפיינים אלה של גבולות יוחסו בספרות לדגמים הקלאסיים של 

תהליך רכישת התפקיד על פי בניתן היה להניח ש. שיטור ומשטרה

.  בונה השוטר מחיצות בינו לבין הסביבה החברתית, אלהאפיונים

אולם גם באפיונים הקלאסיים של השיטור כפי שהם מופיעים 

עדיין נתון השוטר בעמדה אמביוולנטית באשר , בספרות המקצועית

מצב זה מורכב עוד יותר . ליחסיו החברתיים עם סביבתו החברתית

  .יםלנוכח ההתפתחויות החברתיות בעשורים האחרונ
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 'מודרני פוסט'כניסתן של משטרות שונות בעולם המערבי לעידן ה

 בהן בשנים שהתרחשו ,ותהליכי הליברליזציה והפלורליזציה

 מביאים ליתר גיוון ,Bayley and Shearing) (1996, האחרונות

, .Paoline)  ,2001 ;Paoline et al "תרבויות השיטור"ופתיחות של 

2000 ;Herbert ,1998 ;Chan,  (1997 ומצריכים בדיקה מחודשת

  .של היבטים אלה

  

שיטור "ההינה של אחת ההתפתחויות הבולטות בשנים האחרונות 

 אשר מושתת בבסיסו על תפיסה מחודשת של יחסי ,"הקהילתי

; Kratcoski and Dukes ,1995; 2001, אמיר (קהילה משטרה

Bobinsky ,1994 ;Joseph ,1994; Goldstein ,(1993 . אלה גישות

דווקא קרבה זו אך , יה המשוטרתיכרוכות ביתר קרבה אל האוכלוס

 , שכן,עשויה להגדיל את הדילמה בה מצוי השוטר ביחסו לחברה

, (.Mastrofski et al עדיין מוטלים עליו תפקידי הפיקוח והאכיפה

1995 ;Greene ,1993 ;Mastrofski and Greene ,1993 ;

Goldstein ,(1993.  

  

כמו גם שונות בדפוסי שיטור בין חברות ובין , ההתפתחויות אל

 יוצרות כיום מגוון רחב של אופנויות שיטור ,משטרות שונות בעולם

(1995 ,Worden ;1998 ,Herbert) .למרות התרבותם  ,יחד עם זאת

של הדפוסים והאופנויות ניתן עדיין להכליל מספר טיפוסים 

  .עקרוניים בהתאם לטיפולוגיה שתוצג בהמשך
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  פרק חמישי

  

  טיפולוגיה של דפוסי שיטור
  

  

  

  

תפיסות שונות של שיטור בין ,  בין משטרות שונות– ההבדלים

 יוצרים אבחנות בין דפוסים שונים – והבדלים בצורות מילוי התפקיד

 ,בספרות המחקרית מוזכרים מספר מיונים. של שיטור ושל שוטרים

 יות שיטור שונותהמבחינים בין דפוסים שונים של שוטרים ואופנו

)Paoline ,2001 ;Worden ,1995 ;Reiner ,1992 ;Berg ,1992 ;

Broderick ,1987 ;Muir ,1977 ;Wilson ,1968b .( כל אחד

מהמיונים מתייחס להיבטי ניתוח שונים וממקד את ההבדלים בין 

  .השוטרים בסוגיות אנליטיות שונות

  

(1977) Muirהמנתחת את  , פיתח טיפולוגיה של דפוסי שיטור

ההיבט מ :תפיסת התפקיד של השוטר בהתייחס לשני ממדים

 Muir. הההיבט האינטלקטואלי שבמהמוסרי שבתפיסת התפקיד ו

 בהיבט :ציע לכל אחד מהממדים שתי אופנויות התייחסות שונותה

  אינטגרטיבי–המוסרי הוא מבחין בין שני דפוסי התייחסות 

ואלי הוא מבחין בין דפוס בהיבט האינטלקטואילו  ,וקונפליקטואלי

  .גיאציני לדפוס טר
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המופיעים ,  הוא מאפיין ארבעה טיפוסי שוטריםעל פי ההיבטים הללו

  :1' בלוח מס

  

  Muir (1977)ארבעה טיפוסי שוטרים לפי : 1' לוח מס

  

  היבט 
 מוסרי

 
  היבט 

 אינטלקטואלי   

  קונפליקטואלי  אינטגרטיבי

  
  גיאטר

  

  
  פרופסיונלי

  
מתגמל 

(Reciprocator)  
  
  ציני
  

 
  אכיפתי

  
 נמנע 

(Avoider)  
  

  

ח ו השוטר הפרופסיונלי הוא בעל יכולת לשלב את כ,לפי טיפולוגיה זו

בו מתוך כוונה הרמונית לעשות , ה לתוך מסגרת מוסריתיהכפי

גית על גורל א מתוך השקפה טרהוא פועל .שימוש למען טובת הכלל

ח ום הוא את השימוש בכהשוטר האכיפתי משלב ג. האנשים בחברה

אך חסרה בו ההשקפה החברתית המצדיקה , כחלק מתפיסת המוסר

הוא בעל , כמו השוטר הפרופסיונלי, "מתגמל"השוטר ה. אותו

אך , גית המקבלת בהבנה את פעולותיהם של האנשיםאהשקפה טר

חסר הינו " נמנע"שוטר הה. יהיח הכפושל שימוש בכ" להט"אין בו ה

  .השקפה חברתיתגם  וחסר חולשימוש בכ" להט"

 

Broderick (1987) של " האישיות המקצועית" פיתח טיפולוגיה של

את של השוטרים  מתבססת על תפיסתם הטיפולוגיה שלו. השוטר

. בחברה הדמוקרטית ועל תפיסותיהם לגבי חוק וסדרם תפקיד
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Broderick  שהם בבחינת ,"אישיות שוטר"ארבעה טיפוסי  מאפיין 

מדגישים  הצירים המבחינים ביניהם ."אלייםטיפוסים אידי"

שמירת על אכיפת החוק ודגש על . מאפיינים שונים בתפיסת התפקיד

על על שמירת ההליכים החוקיים ודגש  ו,הסדר הציבורי מצד אחד

צירופי הצירים יוצרים את הטיפולוגיה . זכויות האדם מצד שני

  :2' המוצגת בלוח מס, הבאה

  

 האישיות המקצועית של                טיפולוגיית: 2' לוח מס

Broderick (1987)  

  

דגש על חוקיות 
 ההליכים

  דגש על הסדר
   הציבורי

  
  גבוה

  
  נמוך

  
  גבוה
  

  
  אידיאליסטי

  
  אכיפתי

  
  נמוך
  

  
  אופטימיסטי

  
  ריאליסטי

  

Broderick (1987) ל מאפיינים שונים של כל אחד  ע בניתוחועומד

. ד ובהתייחסות לצורת ביצועותפקיה בתפיסת ,מטיפוסי שוטרים

 השוטר ;פרופסיהיהיה שיטור שההשוטר האידיאליסטי שואף 

 השוטר האופטימיסטי שם דגש ;האכיפתי שם דגש על אכיפת החוק

  .והשוטר הריאליסטי הוא בעל השקפה צינית על סיוע לציבור

  

Reiner (1992) מלכד טיפולוגיות אלה ונוספות אל ארבעה טיפוסי 

  :ינייםשוטרים אופי
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 The New -" לוחמני"השוטר ה, The Bobby -" שירותי"השוטר ה

Centurion , השוטר הציני- The Uniform Carrier  והשוטר

  .הפרופסיונלי

  

 (1995) Wordenעל טיפולוגיות אלה ואחרות העולות  מתבסס 

חמישה סוגי שוטרים המאפיינים דפוסי ומוצא , בספרות המקצועית

  :שיטור שונים

  

ידו בתפיסה  טרים אלה מאופיינים על שו:"רופסיונלייםפה" •

ליסטית אבתפיסה לגו בעמדה מוסרית אינטגרטיבית ,גיתאטר

 יותר , הם דוגלים בפתרון בעיות על ידי שכנוע.אך לא נוקשה

 מתמקדים יותר באמצעי הם. חושימוש בכעל ידי מאשר 

עמדות חיוביות כלפי הציבור יש להם הפעולה מאשר ביעדיה ו

  .עבודת המשטרהכלפי ו

  

לה מאופיינים בתפיסה צינית ובעמדה אטרים  שו:"הקשוחים" •

ח הפועל נגד והם תופסים את עצמם ככ. מוסרית אינטגרטיבית

הם מאופיינים בתפיסה מכוונת . הציבור מתוך עוינות הדדית

תפיסתם . כאשר היעד המרכזי הוא הפחתת הפשיעה, משימה

  . התסכול מעבודתם גבוההכלפי רכישת השכלה ספקנית ורמת 

  

 בהשקפה הםטרים אלה מאופיינים גם  שו:"נאבקים בפשיעהה" •

צינית ובעמדה מוסרית אינטגרטיבית וגם הם מדגישים 

אלא שבניגוד לדפוס של . בתפיסתם את אכיפת החוק

 גם עמדותיהם של שוטרים . מכוונת תהליךתםגיש, "קשוחים"ה

 הן מלוות . הציבוראלה מאופיינות בתחושות של עוינות כלפי

 .ח מול הציבורובתחושה של עמדת נחיתות בהיבט של יחסי הכ
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גית אלה מאופיינים בהשקפה טר שוטרים א:"פותרי הבעיות" •

משימה  גישתם מכוונת. ובעמדה מוסרית קונפליקטואלית

תוך העדפה של גישות ,  פתרון בעיות אישיות–ועיקר משימתם 

  היאלפי תפקידםעמדתם העקרונית כ. ליותאפורמ בלתי

 .חיובית
  

ה מאופיינים בהשקפה צינית ובעמדה  שוטרים אל:"נמנעים"ה •

אחריות הלצמצם את  הם נוטים .מוסרית קונפליקטואלית

. תפקידם ולבצע רק את המינימום ההכרחי לביצוע התפקידל

    

(2001) Paoline שפותחו על ידי תפיסות תפקיד  מאמץ את דפוסי

(1995) Worden ,המסבירים על פי חמישה מרכיביםותם וממיין א 

  :אותם

  

המידה בה השוטרים מרגישים חציצה ביניהם לבין : אזרחיות •

  . לעומת תחושת דמיון ושיתוף פעולה,")אנחנו"ו" הם("הציבור 

תחושת החציצה בין השוטרים לבין גורמי ההנהלה : פיקוח •

 .והפיקוח בארגון

 .ליאעמדות כלפי החוק הפרוצדור: מגבלות חוקיות •

 .תפיסת תפקיד צרה או רחבה: אוריינטציה תפקידית •

שיטור תוקפני לעומת : אמונות באשר לטקטיקות משטרתיות •

 .סלקטיבי
  

מתוך ניתוח אמפירי של עמדות שוטרי סיור המותאמות לחמישה 

: ם של שוטרים שבעה דפוסיPaoline (2001)תח יפ, פרופילים אלה

 ,(Law Enforcers)  האכיפתיים,(Traditionalists)המסורתיים 
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, (Peace Keepers)" משכיני השלום", (Old Pros)המקצועניים 

ארגוניים ושוטרים  שוטרי השטח האנטי, (Lay Lows)הנמנעים 

  ".הארי המזוהם"בסגנון 

  

למרות ההבדלים האנליטיים בין הטיפולוגיות השונות לניתוח דפוסי 

טור במרבית המקרים קיימת הקבלה בין דפוסי השי, שיטור

 משתנים מבחינים בין הדפוסים  גם יש.המאופיינים בטיפולוגיות

  . דומים בטיפולוגיות השונותה

   

מתוך המיונים השונים המופיעים בספרות המקצועית ניתן להכליל 

 המאפיינים ארבע אופנויות ,ארבעה דפוסים עיקריים של שיטור

ם  שהם בבחינת טיפוסידפוסים. בולטות של תפיסת תפקיד השוטר

  ):2004 ;1996, חכימי(אידיאליים של תפיסות תפקיד 

  

דפוס זה מתבסס על תפיסת תפקיד : לוחמני הדפוס האכיפתי

הרואה את עיקר תפקידו של השוטר כלוחם בפשיעה , משימתית

גישה מלווה ביחס של חשדנות וריחוק ה. מפירי החוקעם מתמודד כו

  .  מהציבור

  

 רואה את עיקר ,פוס האכיפתי בניגוד לד,דפוס זה: הדפוס השירותי

תפקידה של המשטרה בהגנה על הציבור מתוך אינטרסים משותפים 

נקודת המוצא בגישה זו היא הזדהות עם הציבור ומעורבות . עימו

  .חברתית

  

, גישה זו מתרכזת באמצעי הפעולה של השוטר: רוקרטייהדפוס הב

צמידות לנהלים , תוך הדגשת המבנה הארגוני ורשתות הפעולה

ניתן לציין , לוחמני כמו בדפוס האכיפתי, בגישה זו. מחייבים וכדומה

  כאן"מרחק החברתי" האבל .ציבור כלפי היחס מרוחק של השוטר
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 וכמתחייב ממבנה ,מתבסס על התפיסה שלו כנובע מהגדרת התפקיד

  . היחסים המוכתב על ידי התפקיד

  

, שוטרגישה זו מדגישה את מקצועיותו של ה :הדפוס הפרופסיונלי

שיקול דעתו לקבלת החלטות לפעולה את סמכותו המקצועית ואת 

תפיסת התפקיד בדפוס זה אינה , שלא כמו בדפוס הבירוקרטי. בשטח

 היא מדגישה יותר את .מבוססת על קונפליקט בין השוטר לציבור

  . בעל אוטונומיה מקצועית וכושר מנהיגות, תלוי היותו בלתי

  

טיפוסים אידיאליים של תפיסות ארבע אופנויות אלה מייצגות 

כאשר בפועל מאופיינות תפיסות התפקיד של השוטר , תפקיד

ריאציות שונות של אופנויות ובדפוסי ביניים ובו, באופנויות משולבות

בין ארבע אופנויות אלה ניתן לזהות מאפיינים משותפים . התייחסות

 ;1996, חכימי(בהתאם למשתני ניתוח שונים , ומאפיינים מבחינים

2004:(  

  

 לתפיסות בעיקר מיוחסים רוקרטיוהאכיפתי והביהדפוסים 

 מתאפיינים בעמדות הם. של המשטרה" צבאיות"ו" מסורתיות"

 .חברתיות הנקשרות ליחסי עוינות וריחוק בין המשטרה והציבור

תפיסות שיוחסו על פי , בעלי אינטרסים מתנגשים" שני מחנות"מעין 

 הדפוסים ,לעומת זאת. ל המשטרהש" קלאסיים"בספרות לדגמים ה

יותר המתקשרות " אזרחיות" משקפים גישות השירותי והפרופסיונלי

" סימטרי"הזדהות ומבנה יחסים , להנחות בדבר שותפות אינטרסים

, המכוונים ליעדי הפעולה האכיפתי והשירותי יםהדפוס .יותר בחברה

ובי או חי(בהיותם מאופיינים בשאיפה של השוטר למגע ישיר דומים 

 ,רוקרטי והפרופסיונליוהבי הדפוסים .ית היעדיעם אוכלוס) שלילי

נוטים יותר להתרחקות ולבניית , מכוונים לאמצעי הפעולהה

  .בין השוטר לבין קהל היעד" מחיצות"
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ניתן לסווג את ארבעת דפוסי השיטור על פני טיפולוגיה המציגה את 

 לסביבתו  בהתאם ליחסו של השוטר,אופנויות השיטור השונות

   .שהוא מייחס לזיקה בינו לבין הציבור" גבולות"החברתית ול

   

גבולות "על פי שני סוגים של ניתנים לאפיון יחסים חברתיים אלה 

המתייחסים למידת הקרבה או " גבולות נורמטיביים" ":חברתיים

ניכור בין קבוצות מ הנובעים מתחושת סולידריות או ,הריחוק

המתייחסים למידת המגע או " תייםגבולות סביב"ו; חברתיות

צירי ניתוח אלה יוצרים את  .הריחוק הפיזיים שבין קבוצות חברתיות

, 1996, חכימי( למיון דפוסי השיטור ,3' המוצגת בלוח מסהטיפולוגיה 

2004:(  

  

  

  טיפולוגיה למיון דפוסי השיטור: 3' לוח מס

  

 גבולות סביבתיים

  

גבולות נורמטיביים                

  

  קרבה  ריחוק

  

  ריחוק

  

  

  רוקרטיובי

  

  

-אכיפתי

  לוחמני

  

  קרבה

  

 
  פרופסיונלי

  

  

  שירותי
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טיפולוגיה זו מאפשרת להכליל את תפיסות התפקיד של השוטרים 

טבי ו מענה קכל אחת מהן נותנת. סביב ארבע אופנויות, אותןולאפיין 

  מסגרתותומציע,  מצוי השוטרןלדילמה שבין מעורבות וריחוק בה

קישורם של דפוסי התפקיד לאופי . תיאורטית כוללת לניתוח התפקיד

 מוסיף ,הגבולות החברתיים שבין השוטרים לסביבתם החברתית

 מאפייני  שלשיאפשר ניתוח, לדפוסים התפקידיים תוכן מעמיק יותר

  .דפוסי השיטור בושל ארגון המשטרתי ו
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תהליך הכניסה לתפקיד : שער שני

  השוטר

  

  פרק שישי

  

הכניסה לתפקיד השוטר כתהליך של 

   תפקיד עיסוקיבינוי
   

  

  

  

  מבוא

  

מאפייני של כנגזרת , מרכיבי תפקיד השוטרבשער הקודם אופיינו 

הוצעה טיפולוגיה למיון ו, מקומה החברתישל המשטרה כארגון ו

דה יאפיין את מהלך כניסת חלק זה של העבו. ולאפיון תפיסות תפקיד

במטרה לעמוד על תהליך בינוי ,  אותוהשוטר לתפקידו וינתח

מתבקש לעסוק , טרם ניתוח הכניסה לתפקיד השוטר. התפקיד

  . במושגים ובמסגרות הניתוח הקשורים בתהליך

  

 "בינוי תפקיד"ו) "Role"(" תפקיד"הניתוח המושגי של המונחים 

")Role Building("למסגרות מושגיות ותיאורטיות  ניתן לייחוס 
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פיתוח מושגים . ה אחרותינבחנות זוויות ראימהן  בכל אחת .שונות

 ליותאלית והפונקציונאאלה מיוחס לתיאוריות הפונקציונ

בגישות אלה בולטת נקודת הראות המערכתית . סטרוקטורליות

אשר מתייחסת להיבטים הנורמטיביים של התפקיד , חברתית והכלל

, Merton ,1957 ;Parsons (וילאברתיות הנקשרות ולציפיות הח

1945.(  

  

תהליך הכניסה לתפקיד מתקשר בגישות אלה למושג 

הכוונת היחיד  לשהמרמז על פעילות מערכתית , "סוציאליזציה"

  . (Brim, 1966)לציפיות התפקיד 

  

,  כגון תיאוריות הקונפליקט,גישות תיאורטיות אחרות

מתייחסות למתח , וניזם הסימבוליהאינטראקציוניזם והאינטראקצי

 התפקיד לבין התפיסה האישית של של" חיצונית" הההגדרהשבין 

ומתן בין היחיד לבין  רואות את התפקיד כנתון למשאהן  .התפקיד

 במסגרת יחסי הגומלין משא ומתן. החברה והמערכת הנורמטיבית

 או בהתאם לאופן בו היחיד תופס ומפרש את/ו, החברתיים של היחיד

; Turner ,1962 ;Goffman ,1961 ;Goode ,1960 (תפקידו

Levinson ,1959.(  

  

נטילת "למושג    תהליך  הכניסה לתפקיד מיוחס,נקודת ראות זולפי 

 הרואה את האדם כיצור פעיל ובעל  מושג-(Role Taking)" תפקיד

  .(Turner, 1962)יכולת מסוימת לבחור את תכני תפקידו 

   

 מסתכלת על  זו. ה כלכליתיוית ראיוך זה גם מזניתן להתייחס לתהלי

 )Human  Capital ("הון אנושי"ל תהליך של רכישת עבינוי תפקיד כ



  רחיים בהבניית תפקיד השוטר בישראלהיבטים צבאיים ואז

  
  

  76

) Social Capital ("הון חברתי" ושל ;כישורים ומיומנויות אישיים –

  .Coleman) (1994,  מתייחס ליחסים החברתיים שבין האנשים–

  

, "תפקיד"של המושג אף שלכאורה קיימת בספרות הבנה משותפת 

. כמו גם למרכיבי תהליך בינויו, משמעויות שונות הרי ניתן לייחס לו

(1959) Levinsonשהמונח , מבחין בין שלושה מישורים נפרדים 

לציפיות , המתקשר לנורמות המישור המבני :קשור אליהם" תפקיד"

 המתייחס המישור התפיסתי; תפקיד של הולתחומי האחריות

לגבי  לגבי עמדתו החברתית ו, של החבר בארגוןלהגדרה האישית

 המתייחס לאופן בו החברים המישור ההתנהגותיו; תפקידו העיסוקי

  .בארגון פועלים

  

 ניתן .הבחנה זו מדגישה את מורכבותם של תהליכי בינוי תפקיד

להצביע בהם על מתח בין היבטי המבנה החברתי לבין היבטי 

  לבין ההגדרה החברתית(Self)של היחיד " עצמי" בין ה,האישיות

 Bensman and Lilienfeld) ,Mead, 1979;ציבורית של התפקיד 

 בהתחשב בכך ,מורכבותם של תהליכים אלה גדולה עוד יותר. ) 1934

שהן במבנה האישיות והן במבנה החברתי שוררים ניגודים פנימיים 

  . (Levinson, 1959)משל עצמם

  

את תהליך הכניסה לתפקיד  ניתן לנתח ,בהתייחס לאבחנות אלה

המציינות שני תהליכים , השוטר משתי נקודות ראות שונות

  . מקבילים

  

 הקולטת ,תהליך מנקודת הראות של המערכתה מסתכלת על האחת

של " עיבוד"היבט זה מתייחס לתהליך ה. את השוטר הנכנס לתפקידו
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         תהליך שניתן לכנותו.הנכנסים לתפקיד לקראת הכנתם למילויו

“Making a Policeman” .  

  

עובר על השוטר הנכנס  שהמ בוחנת את הי השנינקודת הראות

בינוי תפקיד . "Becoming a Policeman"שנקראתהליך ב ,לתפקידו

,  חוויותיו, שכן;השוטר מושפע משני התהליכים המקבילים

בהכרח  השקפותיו ועמדותיו של השוטר הנכנס לתפקיד מושפעות

עם זאת בחינת תוצאות התהליך . ים שהוא עוברמהתהליכים המוסדי

מכוונת את עיקר הניתוח לבחינת היבטי היחיד הנכנס לתפקיד 

  ).בזיקה למערכת הקולטת(

  

תהליכי בינוי ל בהקשר ,המושגים הרווחים יותר בספרות המקצועית

 Occupational)" סוציאליזציה עיסוקית: " הם,תפקידים עיסוקייםו

Socialization) –מתייחס להכנת היחיד לתפקידו העיסוקי ג זה  מוש

; Moore) (1969, ים אליוולרכישת הידע והנורמות הנקשר

מושג  – (Organizational Socialization) "סוציאליזציה ארגונית"ו

  Little ,1990 ;Van (הכולל גם את הכנת היחיד לעמדתו בארגון

Van Maanen;1979 ,Maanen and Schein ,1976 ;Caplow ,

(1964 .  

  

 הנרכשים בתהליכי ,מחקרים שונים בוחנים את מרכיבי התפקיד

, Kahane and Starr; 1990, כהנא וסטאר (בינוי של תפקיד עיסוקי

1985 ;Moore ,1969 ;Dornbusch ,1955 .(  

   

 שישה רכיבי והיז(Kahane and Starr, 1985; 1990 )  כהנא וסטאר

, המחויבות הערכית: תהליך רכישת התפקידהמרכיבים את , תפקיד
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, מרכיב האינטראקציה, המרכיב התקשורתי, המרכיב הנורמטיבי

שני הרכיבים הראשונים . והמיומנות המקצועית" תבונת התפקיד"

 שני הרכיבים ,מיוחסים על ידי כהנא וסטאר לגבולות התפקיד

 – ושני הרכיבים האחרונים ,הפעולה של התפקיד  לרשת–הבאים 

  .הפעולה של התפקיד אמצעי ל

  

  

הוא , תפקיד השוטרגם לובכלל זה , פקיד עיסוקיהכניסה לתתהליך 

אף . תהליך הדרגתי בו עובר היחיד שלבים שונים עד כניסתו לתפקיד

,  נכנס השוטר לתפקידו עם הצטרפותו לארגון המשטרתי, לכאורה,כי

 כללי  בהדרגה את רוכש השוטר.מורכבהוא תהליך הכניסה לתפקיד 

את נורמות התפקיד ואת ההתנהגויות , ההתנהגות המחייבים

הארגונית והתרבותית , משתלב במערכת המבניתהוא  .הנובעות מהן

האחריות הכלולים את של המשטרה ונוטל על עצמו את הסמכות ו

  . בתפקיד

  

 מייחסים ,מחקרים העוסקים בתהליכי בינוי של תפקידים עיסוקיים

 בוחנים את הם. מי של הכניסה לתפקידאיניתר חשיבות לתהליך הד

 משלב הבחירה בתפקיד או – מאפייניהם של השלבים השונים

 ועד (Anticipatory Socialization)הסוציאליזציה המקדימה לו 

 Fielding ,1988a ;Thornton; 2004, חכימי(להשתלבות המלאה בו 

 and  Nardi ,1975 ;Porter et al. ,1975 ;Van Maanen ,1973 ;

Schein ,1971 ;Sherlock and Morris ,1967 ;Simpson ,1967.(  

  

Thornton and Nardi (1975) מציגים את תהליך הכניסה לתפקיד 

השלב , השלב המקדים: כתהליך התפתחותי בן ארבעה שלבים

במעבר דרך . לי והשלב האישיאפורמ השלב הבלתי, ליאהפורמ
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הסתגלות : שלוש רמותשלבים אלה מתחולל ביחיד שינוי זהות ב

                       הסתגלות פסיכולוגית ,)Social Adjustment (חברתית

)Psychological Adjustment (וסיגול) Adaptation.(  

  

Simpson (1967) מנתחת את רכישת התפקיד העיסוקי כתהליך 

  נלמדיםבכל אחד משלבי הסוציאליזציה לתפקידכאשר , הדרגתי

בנתחה את תהליך הסוציאליזציה . ם שוניםתכנים תרבותיי

בכל ש,  על שלושה שלביםההיא עמד, המקצועית של אחיות סיעודיות

   :אחד מהם נרכשים היבטים תכניים אחרים של התפקיד

. לסיעודת הספר ליים בביא שלב הלימודים הפורמהוא השלב הראשון

 הידע  בו נרכשים. מאופיין במעבר לאוריינטציה משימתיתהוא

  .מיומנויות הטכניות של  התפקידוה

 שלב ההכשרה הקלינית בו מתפתחת הקרבה מגיע ,לאחר מכן

   ."אחרים משמעותיים"לשותפי התפקיד כ

הוא בהפנמת " מקצועי"ל" טירון"הפיכת הב השלב ההכרחי ,ולבסוף

  .הערכים הפרופסיונליים

  

(1967) Sherlock and Morris פיתחו פרדיגמה כללית לניתוח 

בפרדיגמה זו הובחנו שלושה סוגי . כישת תפקיד מקצועיתהליך ר

  : רכישת התפקידב בהתאם לשלבים ,היבטים

 מאפייני רקע אישי ומקצועי של היחיד ומאפייני – לב הגיוסש •

העדפות , ציפיות, מניעים פנימיים וחיצונים(כניסה לתפקיד 

 .)לתגמולים וכדומה

,  הפרדה,סלקציה( תהליכים מוסדיים – לב הסוציאליזציהש •

והיבטים בלתי ) סנקציות וכדומה, הנחיות דידקטיות

 .ברותליים של הִחאפורמ
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תרבות מקצועית , אתיקה, טכניקות,  ידע– פוקות מקצועיותת •

 .כניותוות

 
תפקיד אמור להתייחס להיבטים אלה ולקשר הניתוח ביצוע , לדעתם

שבין התפוקות המקצועיות לבין גורמי הרקע וגורמי התהליך 

  .יםהמפורט

  

מחקרים אחרים ניסו לאפיין את שלבי הכניסה לתפקיד השוטר 

בנתחו את . (Van Maanen ;1988a ,Feilding, 1973)באופן ספציפי 

 Van Maanen  אותומחלק, תהליך הכניסה לתפקיד של שוטר

,  עוד טרם הכניסה לארגון, הראשון בהם: לארבעה שלבים(1973)

 הוא אחריוהשלב ש; (Choice)  בתפקיד השוטרשלב הבחירההוא 

. (Introduction)שלב ההיכרות  – (Admitance)הכניסה לתפקיד 

 להכשרה הפורמאלית Van Maanenשלב זה מיוחס על ידי 

; באקדמיה המשטרתית ומהווה למעשה את שלב ההכשרה לתפקיד

; (Encounter) המפגש עם התפקיד –השינוי שלב   באלאחר מכן

 זהו השלב הממשי של – )Metamorphosis (המטמורפוזה ,ולבסוף

    . הכניסה למילוי התפקיד

   

, אלה עוברים על השוטר תהליכים אחריםהשלבים הבכל אחד מ

כל אחד . הופך להיות חלק מהמערכת המשטרתיתהוא בסופם ו

כפי שיתואר בפרקים , אלה תורם לעיצוב ולבינוי התפקידהשלבים המ

   .הבאים
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  פרק שביעי

  

   השוטרהבחירה בתפקידשלב 
  

  

  

  

  מבוא

  

 עובר היחיד תהליכים הנקשרים לעצם ,עוד בטרם כניסתו לתפקיד

 המתייחסות ,מסגרות הניתוח השונות. היבחרותו לתפקידובחירתו 

 מקשרות לתפוקות התפקידיות את תהליכי ,לתהליך בינוי התפקיד

גם ו ; לתפקידהתשומה הראשוניים שלאחר קליטתם של הנכנסים

לית של היחיד אאת המאפיינים והתהליכים שקדמו לכניסה הפורמ

פרק עוסק בתהליכים ה. למערכת והובילו לבחירתו בתפקיד

הקודמים להצטרפותו של השוטר למשטרה ובתהליך הבחירה 

  . בתפקיד

  

מהווה למעשה , כמו בכל תפקיד אחר, הבחירה בתפקיד השוטר

  . כיווני תוצאה של תהליך דו

   

 –  האחד הוא מנקודת הראות של הארגון הקולט את היחידכיווןה

 והוא מתייחס לבחירה –  של המשטרההבמקרה דנן מנקודת ראות

  .  לארגוןפותברירה של מועמדים להצטרלו
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הוא מתייחס להחלטה של .  השני הוא נקודת הראות של היחידכיווןה

  . היחיד לבחור בתפקיד

   

גיבוש ו ,ון של הארגון הקולט מצד אחדעמידתו של היחיד בתנאי המי

הרצון להצטרף לארגון מצד כמו גם החלטתו בדבר הבחירה בתפקיד 

בפרק זה . מהווים במשותף תנאי להצטרפותו של היחיד לארגון, שני

מנקודת יתוארו היבטי הבחירה בתפקיד מנקודת הראות של הארגון ו

  .של היחיד הבוחר בתפקידראותו 

  

  היבטים ארגוניים

  

היבטי הבחירה מנקודת הראות של הארגון מתרכזים בתהליכי המיון 

היבטים אלה . והבחירה של המועמדים המתאימים לתפקיד

תנאי , אוכלוסיית המטרה של הגיוס: מתקשרים לסוגיות כגון

הניהול הארגוני של תהליך , הקריטריונים לסלקציה, הקבלה לתפקיד

; Cordner and Sheehan ,1999 ;Cox ,1996 (הברירה ועוד

Moriarty and Field ,1994  ;Alpert and Dunham ,1992 ;

Territo ,1977 ;Drummond ,1976 ;Grossman ,1975 ;Harris ,

1973.(  

  

תהליכי המיון והברירה של שוטרים לתפקידם מתייחסים בדרך כלל 

, Cordner and Sheehan (לסוגים שונים של קריטריונים ומבחנים

1999 ;Lord ,1998 ;Cox ,1996 ;Alpert and Dunham ,1992 ;

Territo et al. ,1985 ;Drummond ,1976 ;Neiderhoffer ,1967( 

  :כגון

השכלה , שירות צבאי, רשיונות נהיגה, אזרחות(מבחני סטטוס  •

  .)וכדומה
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הופעה , משקל/גובה,  בדיקת יכולות-מבחנים פיזיים  •

 .ומהבדיקות רפואיות וכד, )שנוי במחלוקת(חיצונית 

 .מבחני אינטיליגנציה וידע •

 .מבחנים פסיכולוגיים •

 .)פוליגרף, סמים, רקע אישי(מבחני מוסר  •

 .)ראיון אישי, כושר ביטוי(מבחנים ליכולת תקשורת  •

 .מרכזי הערכה •
  

 מיון אלה נקבעים על ידי המערכת כאמצעי להבטחת היבטי

כך  .דרישותיולהתאמתם של המצטרפים לארגון למאפייני התפקיד ו

אוכלוסיית המטרה בין גבולות ה ,במידה מסוימת, גם נקבעים

המוגדרת המתאימה לתפקיד ובין אלו שהמערכת אינה מעוניינת 

 כי היבטי הבחירה הבולטים יותר מיוחסים ,ואולם נראה. לכלול בה

  .דווקא לאלו שקשורים בברירה העצמית של הפונים לגיוס למשטרה

  

  היבטי היחיד

  

 ושםהם יילשע היבטים –  ראותו של היחידהיבטי הבחירה מנקודת

ואולי  ,   מתקשרים לברירה  העצמית  של היחיד– דגש בעבודה זו

 Bennett (לשונות  של הנמשכים  לתפקיד  אל מול  החברה הכללית

et al. ,1997  ;Radelet and Carter ,1994 ;Shaw ,1992 ;

Sherman ,1991 ;Lundman ,1980 ;Drummond ,1976 ;Van 

Maanen ,1973 ;Hahn ,1971.(  
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  מאפיינים מבחינים של פונים למשטרה

  

ות המערביות ניתן  שבמרבית המשטר,מחקרים שונים הצביעו על כך

 מרביתם .פרופיל מיוחד של מתגייסים למשטרההיה להצביע על 

ממעמד , בעלי השכלה תיכונית, גברים לבנים בשנות העשרים לחייהם

 תופעה נראית , ובמקרים רבים,נמוך ינוניאקונומי בינוני וב סוציו

, Shaw ,1992 ;Sherman ,1991 ;Lundman (דורית משפחתית רב

1980 ;Drummond ,1976 ;Van Maanen ,1973 ;Hahn ,1971 ;

Hudson ,1970 ;Neiderhoffer ,1967.(  

  

אך גם למדיניות , הבדלים אלה יוחסו גם למאפייני משיכה לתפקיד

  . גיוס של המשטרותה

  

מדיניות מכוונות לשינוי של במחצית שנות השבעים החלו מגמות 

לחצים של , חקיקה,  חיזוק מגמות של זכויות האדם.הרכב חברתי זה

קבוצות מיעוטים ופסקי דין של בתי משפט הביאו לשינוי בהרכבי 

 Shaw) ,Lundman ;1980, 1992; המתגייסים למשטרה

1971,Hahn  .(ה יחסית של ייצוגן של כיום ניתן להצביע על הרחב

  ובעלי השכלה; מיעוטים גזעיים ועדתיים;קבוצות מיעוט כגון נשים

 Paoline et al. ,2000 ;Langworthy (ית השוטריםיבקרב אוכלוס

and Travis ,1994 ;Shaw ,1992 ;Hahn ,1971 .(ניתן ,עם זאת 

עדיין להצביע על בולטותו של הפרופיל החברתי המסורתי של 

  .(Cox, 1996) למשטרה המתגייסים

  

 מתייחס לפן ,סוג אחר של היבטים הנדונים בספרות המחקרית

האישיותי של המבקשים להתגייס למשטרה ולדפוסי אישיות 

 שמאפייני תפקיד השוטר ,טועניםמחקרים אלה . אופייניים להם
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בפרט , מושכים אליהם אנשים בעלי נטיות אישיותיות מסוימות

, Van Maanen ,1973 ;Rokeach  ( בהיבט של הזיקה לסמכות

ויכוח בין החוקרים וקיימים מחקרים בו מצוינושא זה ). 1971

  ).Neiderhoffer ,1968 ;MacNamara ,1967 (הסותרים טענות אלה

  

, Little ,1990 ;Fielding (פן נוסף אליו מתייחסים מחקרים בנושא

(1988a ;1988b (הוא הסוציאליזציה המקדימה) Anticipatory 

Socialization( ,ואשר , אותה עובר השוטר לפני בחירתו בתפקיד

הנחת החוקרים היא שהבחירה בתפקיד . משפיעה על בחירתו זו

 פרי התנסות ן ה.ות מקריןהשוטר ומערכת הערכים שמאחוריה אינ

, מגע מוקדם עם המשטרה, סגנון חיים מוקדם, מוקדמת של היחיד

  ).Fielding ,1988a ;1988b (קריירה של בני משפחה וחברים ועוד

  

גם במשטרת ישראל ניתן לייחס למתגייסים למשטרה פרופיל חברתי 

למרות הרחבת הגיוס בקרב . דומה לזה שעולה בספרות המחקרית

מרבית המתגייסים למשטרת ישראל הם גברים , נשים ובני מיעוטים

קיימת גם , כמו במשטרות אחרות, כמו כן. בשנות העשרים לחייהם

ה לגיוס על רקע קרבה משפחתית ית ישראל תופעה של פניבמשטר

  ). 2004, חכימי(לשוטרים והיכרות עם שוטרים 

  

אלה מגבירים את הצורך בהבנה ובניתוח של מאפיינים 

 עוברים המועמדים לגיוס ה אות,"סוציאליזציה המקדימה"ה

  . ובבדיקת השפעתה על המוטיבציה לגיוס,למשטרה
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  סוציאליזציה מקדימה

  

 (Anticipatory Socialization)" סוציאליזציה מקדימה"מושג ה

 הוא מתייחס לתהליך .Merton) ,(1968נטבע על ידי רוברט מרטון 

בו יחיד המעוניין להשתייך לקבוצת התייחסות מסוימת מתחיל 

 מכין את עצמו להצטרפות , ובכך,לאמץ את הערכים של אותה קבוצה

 התייחס ,סביבו גובש המושגשההקשר התיאורטי . העתידית לקבוצה

  ".קבוצת התייחסות" ולפיתוח המושג )"השולי (אדם המרגינלי"ל

  

מידת המוכנות "מיוחס המושג ל, בהקשר של סוציאליזציה ארגונית

 Van" (להחזיק בעמדה ארגונית, טרם כניסתו לתפקיד, של היחיד

Maanen ,1976 ,התוצאות של סוציאליזציה מקדימה ). 81' ע

עד והפנמה של תפיסות חברתיות רחבות  שמ נעות בטווחבהקשר זה

 Van(לעקרונות התנהגותיים ספציפיים לקריירה תפקידית נבחרת 

Maanen ,1976.(   

  

 שלסוציאליזציה ,מחקרים בקרב שוטרים נכנסים מצביעים על כך

על המקדימה קיימת השפעה רבה על השקפותיהם של המתגייסים ו

; Fielding ,1988a ;1988b; 2004, יחכימ(עמדותיהם כלפי התפקיד 

Hopper ,1977 .( חוקרים מצביעים על השפעה חזקה של

, Fielding (הסוציאליזציה המקדימה על עצם הבחירה בתפקיד

1988a ;1988b ;Van Maanen ,1973.(  

  

 שבין הסוציאליזציה המקדימה לבין מילוי התפקיד ,סוגיית הקשר

 חוקרים טוענים כי יש ,עם זאת. בפועל מורכבת יותר וטעונה בדיקה

לה השפעה על צורת הסתגלותו של היחיד לדרישות הארגון ולאופי 
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 Fielding ,1988a ;1988b ;Hopper ,1977 ;Van (התפקיד

Maanen ,1976 ;Thornton and Nardi ,1975 .( גם בהיבט הנקשר

חוקרים טוענים לקשר בין השקפות כלפי , לסוציאליזציה המקדימה

כאשר , כיווני קשר נמצא דוה .ההסתגלות אליובין להתפקיד 

 אך גם מעצבת ,עליוההסתגלות לתפקיד מושפעת מההשקפות 

  . (Hopper, 1977)שקפות שאינן מתאימות להסתגלות הה

  

  ?כיצד מתגבשות תפיסות התפקיד

  

הדרך בה מפנים היחיד את התפיסות והעקרונות המובילים אותו 

 Van. ניתנת לייחוס למקורות שונים ,לבחירה בתפקיד ולמשיכה אליו

Maanen (1976) מייחס את התהליך ללמידה מכינה המתרחשת 

מוסדות חינוך והשפעות , קבוצת השווים, באמצעות המשפחה

הסוציאליזציה המקדימה  עיקרה של). תקשורת וכדומה(תרבותיות 

באמצעות אינטראקציות חברתיות של היחיד עם , לדעתו, מתרחשת

  . תיים לואנשים משמעו

  

(1975) Porter et al. טוענים כי אנשים אוספים מידע על הארגון 

אנשים עם  מדברים עם חברים ו,הם קוראים ספרות. ממספר מקורות

.  מבקרים בארגון ועוברים את תהליך הסינון,המכירים את הארגון

 הם מגבשים עמדה לגבי מידת ,על בסיס המידע שאספו

 .המשימות התפקידיותשל הארגון ו של, האטרקטיביות של התפקיד

הם מגבשים הערכה לגבי מידת הסבירות שיתקבלו לתפקיד ונוקטים 

בתהליך הבחירה פועלים על היחיד שני סוגי . (Choice)בחירה 

גורמים אינם בהכרח ה שני . גורמי משיכה וגורמי הערכה–גורמים 

  .חופפים ועשויים אף להיות מנוגדים זה לזה
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(1975) Thornton and Nardi טוענים כי בשלב זה המידע העיקרי 

הוא מוכלל . של היחיד על התפקיד שאוב מהכללות וסטריאוטיפים

במובן שרק מרכיבים מסוימים של התפקיד ידועים לו ורבים אחרים 

הוא סטריאוטיפי במובן שציפיות אידיאליסטיות מקבלות . מוזנחים

כיבים מקבלי התפקיד העתידיים נחשפים למר. דגש יתר

בכל אופן . עמדתיים וקוגניטיביים גלויים או סמויים, התנהגותיים

ולא ההיבטים הממשיים של , להדגיש" צריך"מודגשים ההיבטים ש

  . התפקיד בפועל

  

 עומדים על הפער שבין מקורות Alpert and Dunham (1992)גם 

התפקיד המידע לגיבוש הדימוי התפקידי בקרב מועמדים לגיוס לבין 

הם מציינים כי חלק גדול מהפונים הפוטנציאליים לומדים . הממשי

 מקור שאינו משקף את – על התפקיד מסרטים ומסדרות טלוויזיה

  .דרישות התפקיד האמיתיות

  

מחקרים אחרים מצביעים על המגע המוקדם עם המשטרה כגורם 

; Fielding ,1988a; 2004, חכימי (המעצב את התפיסות התפקידיות

1988b ;Hopper ,1977 .(על בסיס היכרות עם אנשים ,זאת 

 או במסגרת , 1988b ,Fielding ;2004)חכימי(המשרתים במשטרה 

, Fielding ,1988b ;Hopper; 2004, חכימי (תפקידים קודמים

מחקרים אלה מצביעים על הבדלים בתפיסות התפקיד ). 1977

בין  בין בעלי רקע של מגע מוקדם עם המשטרה ל,ארוכות הטווח

  .כזהלה שלא היה להם מגע כא
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  דימוי תפקיד וציפיות תפקיד

   

על בסיס המידע שאוסף היחיד על התפקיד אליו הוא מעוניין 

חוקרים . הוא מגבש דימוי תפקיד וציפיות מהתפקיד, להתקבל

טוענים כי מאחר וגיבוש הדימוי התפקידי נשען בעיקר על מידע חלקי 

פתח דימוי אידיאליסטי של  נוטים המועמדים לגיוס ל,וסטריאוטיפי

       יותרחיובי לפתח פנטזיות ולהתייחס אליו באופן  ,התפקיד

;1988b ,Fielding)  (1975 ,Thornton and Nardi . כמו כן טוענים

 ציפיות גבוהות ושאיפות גבוהות  יש כי לפונים למשטרה,חוקרים

הם מייחסים לו יוקרה גבוהה יחסית ומצפים לכבוד . מהתפקיד

   . (Hahn ;1988b ,Fielding, 1971)יבור מהצ

  

 כי דימויים ושאיפות אלה מותאמים בדרך כלל ,טענת החוקרים היא

בשל האידיאליזציה הכרוכה . לרצונות האישיים ולצרכים של היחיד

בתפיסה התפקידית המוקדמת והפנטזיות של היחיד לגבי תפקידו 

 צפויהציאות האין בהכרח הלימה בין ציפיות אלה לבין המ, העתידי

  . (Thornton and Nardi, 1975)ליחיד במילוי תפקידו 

  

  גורמי משיכה ומניעים לבחירה בתפקיד

  

מרכיבי התפיסות המוקדמות והציפיות התפקידיות כוללים גם את 

  . היבטי גורמי המשיכה של התפקיד

(1999) Cordner and Sheehan קריות ישלוש קטגוריות עב מבחינים

  :של מתגייסים

  .מתגייסים אשר מעוניינים בתפקיד ומתלהבים ממנו . 1
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מתגייסים אשר רואים בתפקיד אופציה אפשרית מבין מספר  . 2

  .אפשרויות

מתגייסים אשר אינם מעוניינים באופן כללי בתפקיד ובחרו בו  . 3

  .בשל תנאי השוק

  

 גורמי המשיכה ם שלמוטיבציות ראשוניות אלה מתקשרות לסוגי

  .לתפקיד

  

 (1992) Alpert and Dunham טוענים כי אזרחים רבים מעוניינים

, מעמד:  מסיבות שאופייניות למקצועות אחרים,להצטרף למשטרה

במרבית המחקרים  .דרישות השכלה ותנאי שירות, תגמולים

 אכן מופיעים היבטי השכר ,המתייחסים לנושא גורמי המשיכה

 Alpert and (והביטחון הסוציאלי כגורמי משיכה מרכזיים לתפקיד

Dunham ,1992 ;Fielding ,1988b ;Van Maanen ,1973 ;Hahn ,

 למאפייני הרקע של ,בחלקם, מניעים אלה מיוחסים). 1971

, Bouza (המועמדים לגיוס ולאפשרויות הכלכליות שלהם בחברה

1990 ;Hahn ,1971(. של אלה  גם אם מניעי הגיוס דומים ל,אולם

רואים בשיטור סתם מרבית השוטרים אינם שהרי , מקצועות אחרים

זהו תפקיד שהבוחרים בו . (Reiner, 1992)אלא דרך חיים , מקצוע

ממלאים אותו לאורך שנים ארוכות ורואים בו את המוקד לשאיפות 

 Radelet and Carter (1994). (Bouza, 1990)הקריירה שלהם 

 שמרבית ,מציינים כי ממצאים מהשנים האחרונות מצביעים על כך

רה בחרו בתפקיד מתוך החלטה מודעת לפתח המתגייסים למשט

ובקרב מתגייסים בעלי השכלה אקדמית יש , קריירה מקצועית

  .שאיפות קידום בולטות
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ייחודיים יותר ו המופיעים בספרות המחקרית ,גורמי משיכה נוספים

, Feilding (חוסר שגרה וגיוון תעסוקתי:  הם,לתפקיד השוטר

1988a( ,הרפתקנות (1973 ,Van Maanen) , תרומה לקהילה

(1988a ,Feilding) ואתגר (1973 ,Van Maanen) . גורמי משיכה

, אלה שאולים מתוך הדימוי התפקידי והתפיסות התפקידיות

ומהווים חלק ממכלול ההיבטים של הסוציאליזציה המקדימה 

  . לתפקיד

  

, זוהו) 2004, חכימי(במחקר על בינוי תפקיד השוטר במשטרת ישראל 

ויותיהם של מועמדים לגיוס ומתגייסים בראשית מתוך התייחס

 : שני צירים מבחינים עיקריים של מוטיבציות לגיוס לתפקיד,דרכם

מניעים ו; מניעים אינסטרומנטליים לעומת מניעים אקספרסיביים

  .ממוקדים בפרט לעומת מניעים ממוקדים בכלל

  

  הוצעו ארבעה דפוסים של מניעי הצטרפות,על בסיס שני צירים אלה

 , דפוסים  שיש להתייחס אליהם כאל דפוסים אידיאליים– למשטרה

שילובים של מניעים מדפוסים גם בחלק מהמקרים ניתן לאפיין ו

  ): 2004, חכימי(שונים 

סוג זה של מניעי : ניעים אקספרסיביים הממוקדים בפרטמ •

הצטרפות למשטרה מתקשר להיבטים אינטרינזיים של 

וא בתפקיד סיפוק אישי ומימוש  ונובע מתוך רצון למצ,התפקיד

 בין המניעים .של שאיפות הנקשרות לעצם ביצוע התפקיד עצמו

 החיפוש אחר הסיפוק והעניין  בלטומשתתפי המחקרשל 

 ,לחוסר השגרה,  המשיכה להרפתקנות, וכן,שבעבודה

 . שבתפקיד וכדומה" אדרנלין"ל

גם דפוס זה של : ניעים אינסטרומנטליים הממוקדים בפרטמ •

, עים מתרכז בצרכים האישיים של היחיד המעונין להתגייסמני
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 .אלא שהוא מתקשר להיבטים אקסטרינזיים של התפקיד

המוטיבציה לגיוס בדפוס זה היא מתוך רצון להשיג טובות 

 שהציעו ,מועמדים רבים. חומריות ותועלות אינסטרומנטליות

עמדו על יתרונם של תנאי השירות , מועמדותם למשטרה

 שהצהירו כי ,בקבוצה זו נמצאו המועמדים. מציעהשהמשטרה 

מניעיהם העיקרים מתרכזים בתנאי ההעסקה של התפקיד 

בשאיפה לקריירה  ,וכן, ובביטחון הסוציאלי שהוא מבטיח

 .מקצועית ולקידום

חלק אחר של : ניעים אינסטרומנטליים הממוקדים בכללמ •

ל מכוונות לצרכים ולשאיפות ש במאופייןלא מניעים לגיוס 

לארגון , לחברה,  לקהילה–מכוונות אל הכלל באלא , היחיד

מרבית המניעים באוריינטציה אל הכלל מאופיינים . וכדומה

 למניעי הצטרפותם כשהתייחסו. בדפוס פעולה אינסטרומנטלי

, מועמדים רבים את הרצון לתרום לחברהציינו  ,למשטרה

ו  שולב,בחלקם הגדול של המקרים. לקדם בה דברים וכדומה

 .בהיגדים אלה גם דגשים ערכיים חזקים

סוג אחר של מניעים : ניעים אקספרסיביים הממוקדים בכללמ •

 מאופיין במוטיבציות אקספרסיביות ,הממוקדים בכלל

בדפוס זה נמצאו בעיקר מניעים שנקשרו . הקשורות בתפקיד

  . ברצון להשתייך למסגרת המשטרתית או למערך אכיפת החוק

  

ים המניעים המוצהרים של המתגייסים אופיינו אף כי במרבית המקר

נמצאו גם שילובים של , כניתנים לייחוס בעיקר לאחד הדפוסים

לעיתים אף בסתירה זה , מניעים שניתנים לשיוך לדפוסים השונים

  . לזה

  

 כי גורמי המשיכה לתפקיד מושפעים במידה רבה ,במחקר זה נמצא

שמעותיים בהשפעת נמצאו הבדלים מ. מהסוציאליזציה המקדימה לו
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גורמי המשיכה לתפקיד בין מועמדים בעלי היכרות מוקדמת עם 

 להיכרות  הקשרי מגע שונים.כזוהמשטרה לכאלה שאין להם היכרות 

או /היכרות חברית עם שוטרים ו, קרבה משפחתית לשוטרים: היו

 השפעתם של גורמי ,במרבית המקרים. התנסות במגע עם המשטרה

 עמדות אחרות שלהם כלפי התפקיד היו , וכן,המשיכה על המועמדים

תה להם היכרות מוקדמת עם יחיוביות יותר בקרב מועמדים אשר הי

  ).2004, חכימי(התפקיד 

  

צמת המשיכה לתפקיד וגורמי ובאשר לסוגיית השפעתם של ע

, המשיכה המשפיעים על הבחירה בו על מאפייני ביצוע התפקיד

 שמחקרים אינם מוכיחים Cordner and Shehaan (1999)טוענים 

קשר בין גורמי המשיכה לתפקיד לבין תפקודו של השוטר לאחר 

  .כניסתו לתפקיד

  

נמצאו ) 2004, חכימי(עם זאת במחקר שהתבצע במשטרת ישראל 

של  של מניעי ההצטרפות והמצביעים על אפשרות השפעהקשרים 

ל ואולי אף ע, גורמי המשיכה על אפיון תפיסות התפקיד של השוטרים

  ראשונייםיםממצאאלה הם  , אולם.מאפייני ביצוע התפקיד

  .המצריכים חקירה מעמיקה יותר

  

מאפייני הסוציאליזציה המקדימה מהווים נדבך ראשון 

ויש להם השלכות , בסוציאליזציה העיסוקית של השוטר לתפקידו

הבחירה שבא אחרי השלב . לגבי המשך תהליך הכניסה לתפקיד

 שלאחר קליטתו של השוטר במערכת בתפקיד מתייחס לתקופה

. ליתאבה עובר השוטר לשלב ההכשרה הפורמש תקופה. המשטרתית

   .הפרק הבא מתייחס לשלב ההכשרה לתפקיד השוטר
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  פרק שמיני

  

  שלב ההכשרה לתפקיד
  

  

  

  

  מבוא

  

עוברים , לאחר ההצטרפות למשטרה ולפני הכניסה בפועל לתפקיד

מרבית השוטרים תקופת הכשרה באקדמיות משטרתיות או 

בשלב זה מרכזת המערכת הקולטת את עיקר . במוסדות דומים

). Making a Policeman (השוטר הנכנס לתפקידת מאמציה להכנ

וא גם השלב בו מעבירה המערכת לנקלטים בה את שלב זה ה

  .ליים של הארגוןאהמסרים הפורמ

  

 ההכשרה לתפקיד שלימהמ, כבכל תהליך של סוציאליזציה עיסוקית

 של  מטרתם.תהליכי המיון והברירה של הנכנסים לתפקידאת 

 , לצמצם את הצורך בפיקוח על החברים בארגוןתהליכי המיון היא

  . (Etzioni, 1964) בפועללאחר כניסתם לתפקיד 

  

 על ,תפקיד נוסף של ההכשרה הוא לפתח דפוסי התנהגות אחידים

מנת לצמצם את הצורך של היחיד להפעיל את השיפוט האישי שלו 

(1973 ,Harris).   
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  מבנה הפעילות

  

עיקר תהליכי הסוציאליזציה לתפקיד השוטר מתרחש בשלב 

מיות המתנהל במרבית המקרים באקד, ההכשרה לתפקיד

זוהי תקופה אינטנסיבית של תהליכי סוציאליזציה . המשטרתיות

בה מעבירה המערכת למתגייסים את עיקר המסרים , מרוכזים

  .Van Maanen) (1973,ליים של התפקיד אהפורמ

  

ההכשרה באקדמיות המשטרתיות מאופיינת בדומיננטיות של ההיבט 

דודם ובבי מכלל המערכת" טירונים"בהרחקה של ה, ליאהפורמ

, "נכונים"במסגרת שאמורה להעביר להם את תכני התפקיד ה

מחקרים . Van Maanen) (1973,המצופים מהם במסגרת תפקידם 

, מייחסים להכשרה באקדמיות המשטרתיות דגש על משמעת נוקשה

דגש על היבטים טכניים , מידה רבה של האחדה, הסמלה של פעילויות

 (Alpert and Dunham, "קבוצת השווים"של התפקיד וטיפוח של 

;1973 ,Van Maanen, ;1980 Lundman ;1992 ,Berg ;1992 

(1973 ,Harris.  

  

  אופיינו האקדמיות המשטרתיות במבנה קווזי,בדגמיהן הקלאסיים

מרביתן . Dornbusch), (1955 האקדמיות הצבאיות מצבאי השאול

 מבנה היררכיעל  ;הושתתו על למידה בקבוצות מאוחדות ומבודדות

על  ;עם דגש חזק על ציות למשמעת ומרכיבים טקסיים של פיקוח

שימוש על  כמו גם ,להאחדהושימוש בתגמולים ובענישה לניתוב 

 ככלי למטרות ,ליים שבהאבקבוצת השווים ובתהליכים הבלתי פורמ

  ).Berg ,1992 ;Van Maanen ,1973 (אלה
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רה מיוחס גם הוא לדפוסי ההכשה ,דפוס אחר של מבנה פעילות

 .המושתת על הוראה בקבוצות" אקדמי" הוא הדגם ה,הקלאסיים

      א למידה פאסיבית של תכני ידעו ה, בדגםעיקר הפעילות של החניכים

)Weinblatt ,1999 ;Ainsworth ,1995 ;Poole ,1988 ;Bayley and 

Bittner ,1984.(  

   

אם כי , השוטרים של "קלאסית"מאפיינים אלה מיוחסים להכשרת ה

 בעשורים ,ואולם.  עדיין דומיננטיים במרבית מסגרות ההכשרההם

האחרונים גוברות הביקורות על מסגרות אלה כמסגרות רוויות מתח 

 שאינן מתייחסות להבדלים אינדיווידואלים בין (Stress)ולחץ 

אינן מכוונות למסרים ו, החניכים ולפוטנציאל האישי שלהם

ניות בתפיסת תפקיד החשובים יותר של התפקיד ולמגמות החדש

  .Lundman ;1992 ,Morrison ;1992 ,Post) (1980,השוטר 

  

מתקשרות לדפוסי  שמגמות חדשות בהכשרת השוטריםקיימות 

. כפי שהוצג בטיפולוגיית דפוסי השיטור, יותר" אזרחיים"שיטור 

להפחית את הבולטות של המרכיבים הצבאיים   מנסותמגמות אלה

 מבנה הפעילות באקדמיות ולהתאים את, במבנה ההכשרה

, Birzer ("חינוך מבוגרים"המשטרתיות לפדגוגיות ההולמות יותר 

2001 ;Morrison ,1992 ;Post ,1992 .( עיקרן של מגמות אלה הוא

לאחריות , "הוראה"על פני " למידה" למרכיב של  רב יותרבמתן דגש

להתחשבות במטען האישי שהחניך , האישית של החניך ללמידה

ימו להכשרה ולכבוד ההדדי ביחסים שבין סגל ההדרכה מביא ע

  .Morrison ;2001 ,Birzer) (1992 ,Post ;1992,לחניכים 

  

 המתבססות ,כמו כן שוללות מגמות אלה את הטכניקות הקלאסיות

עם " כיתה"על השתתפות פאסיבית של החניך במבנה קלאסי של 
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, חות יותר שיטות חינוכיות פתוותמציעהן  .מורה או חונך, מפקד

 לטענת ,המתבססות על השתתפות פעילה של החניכים ויש בהן

                  של השוטר" אמיתי"נטיות לתפקיד הוו יותר רל,המצדדים

)Ainsworth ,1995 ;McCampbel ,1993.(  

  

סיון להתאים את מבנה הפעילות במסגרות ההכשרה יבמקביל לנ

סוגיות  נידונות, בולשוטרים לדרישות התפקיד ולשינויים שחלו 

; Ainsworth ,1995 (הקשורות במבנה ההעסקה של סגל ההדרכה

Shaw ,1992 ;Southgate ,1988 ;Bayley and Bittner ,1984 .(

עיקר בהסוגיות המועלות בהקשר של שיפור ההכשרה מתייחסות 

 מעבר ליכולותיהם בתחום ,לשיפור כישורי ההדרכה של המדריכים

, Shaw ( ולהקטנת קצב התחלופה שלהם,םלהתמקצעות, השיטור

1992 ;Southgate ,1988 ;Bayley and Bittner ,1984 .( הן

 לרמת , המקצועית של סגל ההדרכהולהתאמת רמתמתייחסות גם 

                   כישורי הדור החדש של המתגייסים למשטרהלההשכלה ו

)Ainsworth ,1995 .(לשינוי מתכונת  יש התייחסות ,כמו כן

 כאשר ,כך שלא תיפגע הקריירה המקצועית של השוטר, ההעסקה

   (Ainsworth, 1995;לטובת ההדרכה מעבודת השטח " מופקע"הוא 

,Southgate (1988.     

  

   תכני ההכשרה

  

, העובר לאחרונה בחינה מחודשת, "קלאסית"היבט אחר בהכשרה ה

, Southgate (הוא תחומי הדעת והמסרים התכניים של ההכשרה

1988 ;Fielding ,1988a ;1984 ;Bayley and  Bittner ,1984 .(

לית להיבטים אבמרבית האקדמיות מכוון עיקרה של ההכשרה הפורמ
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נהלים ,  כולל חוקים פליליים ופרוצדורליים,הטכניים של העבודה

 (Alpert and Dunham,מחלקתיים ושיטות טיפול בסוגי אירועים 

(1976 ,Drummond ;1992 .אליהם ,עת העיקרייםתחומי הד 

המידע למידת למידת החוק ו,  הם פיתוח הידע,מכוונת ההכשרה

 ופיתוח ,(Cox ;1998 ,Marion, 1996) הנחוץ למילוי התפקיד

   כללי ההתנהגות המצופים מהשוטרה של למיד–ההיבט הנורמטיבי 

)Birzer ,2001 ;Alpert and Dunham ,1992 ;Manning ,1978 ;

Harris ,1973.(  

  

יקורת מרכזית על ההכשרה באקדמיות המשטרתיות לסוגיהן ב

אי הלימה בין חומר הלימוד באקדמיות המשטרתיות לבין ל טוענת

רכי התפקיד ופער בין החומר הנלמד בהן לבין צקיים . רכי השטחוצ

; Marion ,1998 ;Cox ,1996 ;Ainsworth ,1995 (בפועל

McCampbel ,1993 ;Shaw ,1992 ;Morrison ,1992 ;Sherman ,

1991 ;Lundman ;1984 ,Fielding  ,1980  ;Grossman ,1975.(  

   

 מעלים חוקרים ואנשי מקצוע את הצורך בבחינה ,בהתייחס לפער זה

במתן דגש לתכנים שיתאימו את הצורך מחודשת של תכני ההכשרה ו

  . רכי התפקידולצ

  

סוג אחד של דגשים העולה בספרות הוא הצורך בהכשרה מעשית 

; Ainsworth ,1995 ( על לימוד מיומנויות רב יותרבדגשותר יו

Morrison ,1992 ;Southgate ,1988 ;Poole ,1988 ;Bayley and 

Bittner ,1984 .( כחלק מגישה זו עולה ביקורת על שיטות ההכשרה

כניות הלימודים ו משקל רב יותר בתתת וניכרת מגמה ל,הקלאסיות

  של משחקי תפקיד וסימולציותבדרךלהתנסויות , להתנסויות בשטח
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; McCampbel ,1993 (מסוגים שונים ולשיטות למידה פעלתניות

Shaw ,1992 ;Morrison ,1992 ;Sherman ,1991 ;Southgate ,

1988; Fielding  ,1984 ;Lundman ,1980 ;Grossman ,1975.(  

  

ומתייחסים   מגוונים, להן ניתן דגש במגמות השונות,סוגי המיומנויות

דגש מיוחד .  למיומנויות פיזיות מבצעיות והן למיומנויות חברתיותהן

מושם בשנים האחרונות על פיתוח מיומנויות התואמות יותר סגנונות 

, תיווך, יכולת התדיינות:  כגון,"קהילתיים"ו" אזרחיים"שיטור 

; Birzer ,2001 ;Shaw ,1992 (פתרון בעיות וכדומה, יישוב סכסוכים

Sherman ,1991 ;Southgate ,1988 ;Fielding ,1984 .( סוג

  .(Ainsworth, 1995)מיומנות נוסף הוא תחום התקשורת 

  

 שאליו צריכה ,סוג שני של דגשים מתייחס יותר לדמות השוטר

פיתוח היכולת : בהיבט זה מועלים דגשים כגון. ההכשרה לכוון

      יכולת קבלת החלטות; כושר שיפוט אוטונומי;להפעיל שיקול דעת

)Ainsworth ,1995 ;Fielding ,1984 ;MacNamara ,1967( ; פיתוח

,  פיתוח תובנות חברתיות גםהמערכת הערכית של השוטר ובכלל זה

   שיפוט מוסרי וכיוצא בזה, תפיסות ועמדות בנושאי משטרה ושיטור

)Ainsworth ,1995 ;Alpert and Dunham ,1992 ;Sherman ,

 חדשים כגון שיטור לא סמכותי פיתוח דפוסים תפקידיים; )1991

(1988 ,Southgate) והישענות על כישורים אקדמיים של השוטרים 

(1995 ,Ainsworth). 
  

לי באקדמיות אבמקביל לפיתוח תכנים אלה במסגרת החינוך הפורמ

ב תקופות חניכה במסגרת וליש לשהתחזקו המגמות , המשטרתיות

   ).Ainsworth ,1995 ;Southgate ,1988 (ההכשרה לתפקיד
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  טיפולוגיה של דגמי הכשרה

  

פותחו , בעקבות מגמות הביקורת על מתכונות ההכשרה ותכניה

הפורצות את , בעשורים האחרונים גישות הכשרה חדשות ומגוונות

ומרחיבות את תחומי " קלאסית"המבנה המסורתי של ההכשרה ה

 םדגמיהההיצע של .  להםותהדעת ואת מתודות ההכשרה המיוחס

 הם תהליכים ןגיוון השיטות וריבויי, הכשרת השוטריםלהשונים 

שינויים  .הנובעים מתוך שינויים שעוברות המשטרות השונות

תפיסות  ובמטרות חדשות המיוחסות למשטרהעם תמודדותן בה

; Birzer ,2001 ;Dyment ,1997 ;Krauss ,1995 (ארגון מתקדמות

Ainsworth ,1995 ;McCampbel ,1993  ;Post ,1992; Morrison ,

1992 ;Alpert and Dunham ,1992 ;Southgate ,1988 .( כיום ניתן

 דפוסי הכשרה שונים ומגוונים שחלקם ניתנים , זה לצד זה,לאפיין

  . לייחוס לדפוסים חדשניים יותר וחלקם מסורתיים יותר

  

ניתן לאפיין שיטות הכשרה בעלות דגשים על , בניתוח דפוסי ההכשרה

נטי וויש השמים דגש על העברת הידע הרל. יםשלושה תחומים שונ

ות מדגישות יותר את נורמות התפקיד וגישות נוספ גישות .לתפקיד

  .מיומנויותה פיתוח מדגישות אתאחרות  נותנות 

  

בכל אחת מגישות אלה ניתן לאפיין טכניקות הכשרה המתבססות 

 שיטות שאפיינו בעיקר – יותר על השתתפות פאסיבית של החניכים

 זאת לעומת טכניקות הכשרה .טכניקות ההכשרה הקלאסיותאת 

השואפות להתבסס על השתתפות פעילה יותר של , מתקדמות יותר

  .החניכים בקורס
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ניתן להציע טיפולוגיה לאפיון השיטות , בהתבסס על אבחנות אלה

 אשר מתייחסת לשני צירי טיפולוגיה. המקובלות בהכשרת השוטרים

 וטכניקת ההכשרה ,בתכנית הלימודיםתחום הדעת המודגש : מיון

על בסיס שני צירי מיון אלה ניתן לאפיין שישה דגמים . העיקרית

, חכימי(כמופיע בטיפולוגיה שלהלן , עיקריים של תהליך הכשרה

2004:(  

  

  טיפולוגיה של דגמי הכשרה לתפקיד: 4' לוח מס

  )2004, חכימי: מתוך(

  

  ידע  נורמות  מיומנויות
  תחום דעת

 וד  שיטת לימ

המודל 

-המעשי

  מקצועי

  המודל

  צבאי-הקווזי

המודל 

  האקדמי

  פאסיבית

המודל 

-המיומנותי

  התנסותי

המודל 

  "חינוכי"ה

  אקטיבית מודל הלמידה

  

  

. מסורתיותדגם זה אופייני יותר לשיטות הכשרה : הדגם האקדמי

מדריך מול / על פי מודל של מורה,ליתאהוא מתבסס על הוראה פרונט

 בעיקר ,עיקר הפעילות היא הפנמה של ידע. ניכיםח/כיתת תלמידים

  .למידת החוק ורכישת ידע הקשור במבנה הארגון ובכלליו

  

כמו הדגם האקדמי ואולי אף יותר , דגם זה: צבאי הדגם הקווזי

ומתבסס על המודל " מסורתיות"האופייני לשיטות ההכשרה , ממנו

המרכיב אלא שעיקר הדגש בדגם זה אינו על . כיתה מול מפקדשל 
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 מתוך כוונה להביא להפנמת , זאת.האקדמי אלא על המשמעת והסדר

  .הנורמות ולשמירה על כללי הארגון וכללי האקדמיה המשטרתית

  

. דגם זה דומה במאפייניו להכשרה המקצועית: מקצועי הדגם המעשי

בעיקר , עיקר הדגש בו הוא על למידה טכנית של מיומנויות התפקיד

, ניירת משטרתית(רוקרטיות ו הפרקטיות והבי,המיומנויות הטכניות

  ).טפסים וכיוצא בזה

  

 דגש על הפנמת גם פה מושם, דגם האקדמיב כמו :"למידה"מודל ה

 אלא שבניגוד לשיטות ההוראה .הידע הנדרש למילוי התפקיד

הנחשבות על ידי הדוגלים במודל זה כמיושנות , "מסורתיות"ה

 יש בהן. ת למידה פעלתניותמיישם המודל שיטו, וכבלתי אפקטיביות

על למידה אינדיווידואלית ויתר התאמה של תכני הידע רב יותר דגש 

  .הנדרשים למילוי התפקיד

  

 גם הוא מבוסס על שיטות למידה פעלתניות כגון :"חינוכי"המודל ה

 שלא כמו מודל ,ואולם. סימולציות וכדומה, משחקי תפקידים

כולל התמודדות , רמטיביעיקר הדגש הוא על המרכיב הנו, הלמידה

, אלימות, יחס לציבור:  בעבודת המשטרה כגוןסוגיות בעייתיותעם 

  .שחיתות וכדומה

  

" חדשניים" משתייך גם הוא לזרמים ה:התנסותי המודל המיומנותי

מודל זה שואף להתאמת . הדוגלים בשיטות למידה פעלתניות

 הביןכולל המיומנויות , ההכשרה למיומנויות הנדרשות מהתפקיד

  .כושר שיפוט ושיקול דעת ועוד, כושר התדיינות ותיווך,  אישיות

  

טיפולוגיה תיאורטית זו מציעה מסגרת לניתוח האנליטי של דגמי 

בהתבסס על פרטיקות ההכשרה ומתוך ראייה , הכשרות שוטרים
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דגמים אלה הם בבחינת דפוסים . יישומית של הכשרות השוטרים

י ללבוש צורות ביטוי ופירושים שכל אחד מהם עשו, "אידיאליים"

 יישומם במערכות הדרכה והכשרה שונות של מסגרות  בעתשונים

ניתן גם לאפיין דפוסי כלאיים ושילובים שונים בין . משטרתיות

עיקרה של ההתפתחות המסתמנת כיום במשטרות . הטיפוסים שנמנו

 והתאמתם נםגיוו, השונות הוא בעיקרון של ריבוי דפוסי ההכשרה

למאפייניו ולעקרונות הבסיסיים עליהם הוא מושתת , כי הארגוןרולצ

  ).2004, חכימי(

  

ניתן להצביע על , במקביל למגמת הגיוון בדגמי ההכשרה לשוטרים

כניות ההכשרה הבסיסית ושונות רבה גם במסגרות המנהליות של ת

 משך ההכשרה בארצות שונות בעולם משתנה ממספר :לשוטרים

כניות ההכשרה משולב עם ות מחלק. חודשים ועד מספר שנים

כניות ההכשרה ובחלק מת.  לא אחרתפקידית וחלק הכשרה תוך

בחלק מהמדינות מערך ההכשרה . כניות חונכותומשולבות ת

חלק .  מקומי הואהבסיסית של השוטרים הוא ארצי ובחלק אחר

וחלקן במסגרות ,  במסגרות אזרחיותםכניות ההכשרה מתקייומת

 מהמדינות מתקיימת ההכשרה הבסיסית בחלק. משטרתיות

בחלק ממסגרות . טרם הגיוס למשטרה, או חלקה, לשוטרים

ובחלק אף ניתן תואר , ההכשרה מקנה ההכשרה תעודה למסיימיה

          כך גם תכני ההכשרהושיטות ההכשרה והניהול שונות . אקדמי

)Cordner ,1999 ;Lord ,1998 ;Edwards ,1996 ;Pagon et al. ,

1996 ;Denis ,1995.(  

  

נראה כי , למרות השונויות בדגמי ההכשרה השונים ובמסגרותיהם

ובפרט חלקי ההכשרה הבסיסית שלהם , תהליכי הכשרת השוטרים

 יוצרים מידה של דמיון המרכיבים הללו. מכילים מרכיבים משותפים

 .   אותן עובר השוטר המתחיל בשלב הכשרתו לתפקיד,בחוויות
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  טר הנכנס לתפקידמה עובר על השו

  

, לפחות בדגמיה הקלאסיים, לית מהווהאתקופת ההכשרה הפורמ

תקופה של סוציאליזציה אינטנסיבית במסגרת מבודדת ונוקשה 

,Van-Maanen) (1973 . אלמנט מרכזי בתקופה זו הוא הרחקתם של

 Van-Maanen ;1978 ,Manning) (1973,החניכים מכלל המערכת 

, Little(  של גופמןבמושגים"  טוטאלימוסד"והכנסתם למסגרת של 

1990.(  

  

למרות . מאפיינים דומיםהמסגרות ההכשרה במשטרת ישראל בגם 

הרי , נסיונות להחדיר מגמות חדשניות למבנה הפעילות בהכשרה

 הכשרת השוטרים בישראל נשענת בעיקרה על דגמי הכשרה סמיש

ים  דגש על סממנבהכשרה מושם .צבאיים במבנה ארגוני היררכי

הלימודים בבית . ועל תכני ידע עיוניים ונורמטיביים" טוטאליים"

הספר לשוטרים של משטרת ישראל נערכים במסגרת פנימייתית 

ספריים עם אפיונים   בית-ובמבנה פעילות המשלב אפיונים אקדמיים

  ).2004, חכימי(צבאיים  סמי

  

בידוד וטוטאליות מתקשרים לניתוח , אלמנטים אלה של הרחקה

 "טקס המרה"או " טקס מעבר" של תהליך ההכשרה כ,ח בספרותרוו

)Young ,1991 ;Westley ,1970.( בתהליכים אלה בולטים 

טקסי , )מרגינליות(שוליות ו) לימינאליות(סיפיות אלמנטים של מצבי 

הסמלה של מרכיבי זהות תפקידית ושל מבני יחסים , הפרדה

   ).Young ,1991 (חברתיים ועוד

  

רווח בספרות ומתקשר להקבלת ההכשרה לטקסי  ה,היבט אחר

). Fielding ,1988a ;Manning ,1978 ( הוא ההיבט התרבותי,מעבר
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 ,בהיותו תהליך בו מעורבת העברה של מידע וידע, תהליך ההכשרה

 השוטרכבר בשלבים ראשוניים בהם . הוא עניין תרבותי במהותו

אשר מגדירה ,  נכנס למערכת חיים מובחנתואה, מתחיל ללבוש מדים

בשלב זה גם . תחושותיו ומעשיו, לו במידה רחבה את מחשבותיו

 תרבות. נחשף השוטר לראשונה לתרבות המקצועית של השוטרים

הנטועים בה , שפה מיוחדת ואידיאולוגיה, המבוססת על כללים

לאורך זמן ומסייעים לעבד את החוויות היומיות של השוטר בעבודתו 

(1978 ,Manning) .נים המבניים של תהליך ההכשרה המאפיי

מקטינים השפעות של מטענים תרבותיים קודמים של הנכנסים 

כללים הדורית של ן ומבטיחים את ההמשכיות הבי, לתפקיד

  .(Manning, 1978)אמונות הו

    

עיקרם של תהליכי הסוציאליזציה בתקופת ההכשרה לתפקיד 

  זאתעם. ליא בבולטות של ההיבט הפורמ, כאמור,מאופיינים

מאפשרת האקדמיה היכרות ראשונית עם המסורת התרבותית של 

מידע אנקדוטלי , "מורשת  קרב"כולל חשיפה לסיפורי , המשטרה

               המועבר לחניכים על ידי המדריכים או בין החניכים לבין עצמם ועוד

)Sherman ,1991 ;Little ,1990 ;Lundman ,1980 ;Van Maanen ,

ליות של אשפים החניכים להשפעות בלתי פורמ כך נח).1973

  .(Westley, 1970)הלכידות המקצועית הנגזרת מהתפקיד 

   

בצירוף עם המנגנונים המתפתחים , ליות אלהאהשפעות בלתי פורמ

בעקבות תנאי הלחץ בהכשרה והאלמנטים הסמליים של הפרדה 

תחושת הסולידריות את  מחזקים את טיפוח קבוצת השווים ו,ומעבר

, Alpert and Dunham ,1992 ;Young (נימית של הטירוניםהפ

1991 ;Lundman ,1980 ;Van-Maanen ,1973 ;Westley ,1970.(  
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  ?ברותמה נרכש בתהליך הִח

  

ייעודה של ההכשרה באקדמיות המשטרתיות הוא להכין ולהכשיר 

בתקופה זו רוכש השוטר את הידע . את השוטרים הנכנסים לתפקידם

 בעיקר בהיבט של הכרת החוק הפלילי :ע תפקידוהבסיסי לביצו

, שימוש בנשק, הכרת הכללים וההוראות היחידתיים, והפרוצדורלי

, Alpert and Dunham ,1992 ;Drummond (טכניקות מעצר ועוד

1976 ;Harris ,1973 ;Van Maanen ,1973.(  

  

בעיצוב עמדות השוטר לגבי גם תפקיד משמעותי יש לתקופה זו 

בי משימות תפקידו הספציפי ולגבי תפקיד המשטרה לג, שיטור

עם היכנסו לאקדמיה רוכש . Alpert and Dunham) ,(1992בחברה 

 Alpert (נשק וכללי משמעת, תגים, החניך זהות חדשה כולל מדים

and Dunham ,1992 .( כאן גם ניטעים היסודות הראשוניים של

; Savitz ,1992 (ריות המקצועית וההזדהות עם התפקידאהסוליד

Harris ,1973 ;Westley ,1970 ;Hahn ,1970 ;Alpert and 

Dunham ,1970 (מרוחקת ודה, ומתפתחת התייחסות הגנתית-

 Lundman ,1980 ;Van (פרסונלית של השוטר כלפי הציבור

Maanen ,1973 ;Harris ,1973.(  

  

בתהליך הסוציאליזציה לתפקיד ניתן משקל מכריע לתקופה זו 

 לפיה קיימים פערים גדולים בין , רווחת התפיסהת זאתלמרו. השוטר

התורה הנלמדת באקדמיות המקצועיות לבין הכללים והנורמות של 

" לפי הספר" שתכני הלמידה עוד מקובל לחשוב. התפקיד בשטח

; 2004, חכימי (נטיים לביצוע התפקיד בפועלוונתפסים כבלתי רל
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Marion ,1998 ;Sherman ,1991 ;Poole ,1988; Manning ,1978 ;

Van Maanen ,1973 ;Harris ,1973 ;MacNamara ,1967.(  

  

  מידת היעילות של ההכשרה 

  

 ליתאהכשרה הפורממהבספרות המחקרית קיים ויכוח לגבי התועלת 

מחקרים שונים . תפוקות תהליך ההכשרהולגבי  השוטרים של

על , למעשה, מצביעים על כך שההכשרה לתפקיד אינה משפיעה

 קיימים פערים גדולים בין התורה הנלמדת .יו של השוטרעמדות

    באקדמיות המקצועיות לבין הכללים והנורמות של התפקיד בשטח

)Haarr ,2001 ;Shernock ,1998 ;Cox ,1996 ;Sherman ,1991 ;

Poole ,1988 ;Van Maanen ,1973 ;MacNamara ,1967.(  

  

של עיצוב עמדותיו  המשפיעים על ,יש הטוענים שהגורמים העיקריים

 וברקע החברתי ממנו הוא וקשורים בגורמים האישיים של, השוטר

אחרים ). Haarr ,2001 ;Britz ,1997 ;Rokeach ,1971 (בא

התנסותו בתפקיד למייחסים את עיקר ההשפעה על עמדות השוטר 

, Shernock ,1998 ;Fielding (התרבות של השוטרים השפעת תתלו

1988a ;1988b .( על אי הלימה בין בעיקר הביקורת נסואולם 

, לית לתפקיד לבין דרישות התפקיד בפועלאתהליכי ההכשרה הפורמ

יכולת , פיתוח שיפוט מוסרי, בפרט בהיבט של הכשרה לשיקול דעת

, Marion ,1998 ;Sherman ,1991 ;Fielding (התדיינות וכדומה

1984.(  

  

סרים לצד הביקורת על חוסר ההצלחה של ההכשרה בהעברת מ

 תחילתמשייכים מחקרים לשלב זה את , ליים של הארגוןאפורמ
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התרבות של השוטרים על  תתשל התרבות הארגונית ושל  ההשפעה

תחילתה של הגישה המנוכרת של את כמו גם , השוטרים הנכנסים

       ).Gould ,1997 (השוטרים

  

  עמדות שוטרים מתחילים כלפי הכשרתם

  

 ,הכשרה באקדמיות המשטרתיות שליוו תהליכי ,במספר מחקרים

 נבחנו גם עמדות של השוטרים כלפי תהליך ההכשרה אותו עברו

  . תוצאותיוכלפי ו

  

 חניכי הקורסים מתחו Fielding (1988a)במחקר מקיף שביצע 

 נושא שהוזכר בעיקר בשילוב עם – ביקורת על יתר לימודים עיוניים

לו נגע למידת סוג שני של בעיות שהוע. הדגשת אוריינטציה מעשית

  .הדחיסות של חומר הלימוד וללחץ הרב

  

Fielding מציין כי ההכשרה מייצגת בעיני החניכים מערך חינוכי 

ן כי בתרבות השוטרים יש הערכה נמוכה טועהוא . הדומה לבית ספר

הערכה זו מלווה לעיתים . ולהיבט האקדמי" לימוד מהספר"ל

עם זאת קיימת . ה מכוונת לצד המעשי של התפקידיקרובות בנטי

 בשל התכנים הנלמדים ,יה להבחין בין הלימודים לבין בית הספרינט

אם כי יש חוסר אהדה ,  מוכנות ללמודקיימת לכן .באקדמיה

בשלב מאוחר יותר בהכשרה ניכרת מוכנות . לפעילות הלמידה עצמה

 ביקורת על כך שתכני ההוראה  ישנה גםאך, גבוהה יותר ללמידה

  . ן בהם העמקה מספקת למילוי התפקידמדי ואי" טכניים"

  

כתחום מוערך יותר על ידי החניכים Fielding תחום המזוהה על ידי 

 ,Fieldingלטענת . הכושר הגופני והאימונים, הוא תחום הידע הטכני
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של תחום זה נקשר בעיני החניכים למרכיבים הבסיסיים של הארגון ו

וות היחידה גא, האחידות, המשמעת,  היבטי הציות–התפקיד 

  .וכדומה

  

 מצביע על כך שהחניכים ,Shernock (1998)מחקר אחר שביצע 

אם כי מעדיפים את ההכשרה , מכירים בחשיבותה של ההכשרה

  .בשטח

  

, חכימי(גם  במחקר על הכניסה לתפקיד השוטר במשטרת ישראל 

 . אמביוולנטיות ביחס לתכני ההכשרה ולשיטות ההוראהעולה) 2004

מצד אחד העדפה להכשרה קיימת ים כלפי הכשרתם בהערכות החניכ

תיאורטי והעדפה ברורה  פני רכישת הידע העיוני המעשית על

 תחושה ,מצד שניו ;"בית ספרית"להכשרה בשטח על פני המסגרת ה

  ). כולל ידע עיוני(של היעדר ידע מספק בהכשרה 

  

ודומה לתגובות הערכתיות , היבט הערכתי נוסף העולה במחקר

  .הוא התלונות על מאפייני הלחץ בהכשרה,  אחרים בעולםבמחקרים

  

 חוקרים ,תוצאות ההכשרהבהתייחס להערכות של חניכים את 

טוענים שהאקדמיה לשוטרים לא מצליחה לחסן את השוטרים 

. הנכנסים לתפקידם מפני תחושה של יוקרה נמוכה בעיני הציבור

ים  הדגש על התמקצעות בהכשרת השוטרים החדש, לזהבמקביל

מגביר בעיניהם את תחושת הסתירה בין מעמדם החברתי לבין 

  .(MacNamara, 1967)דרישות התפקיד 
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, )2004, חכימי(מחקר על בינוי תפקיד השוטר במשטרת ישראל מ

, ת דילמיות באשר למתכונת הכשרת השוטריםסוכמו מספר סוגיו

  : שעלו מתוך הערכות החניכים את הכשרתם

  

תפקידם העיקרי של קורסי : שרהפקידם של קורסי ההכת •

, ההכשרה לתפקיד השוטר הוא להכין את המתגייסים למשטרה

 לקראת תפקידם כשוטרים ולציידם בכלים ובידע םלהכשיר

 אם תפקידם ,שאלהנשאלת ה. הנחוצים למילוי תפקידם בארגון

או , של קורסי ההכשרה הוא אך ורק להכשיר את השוטר

 ? ממיינתשצריכה להיות להם גם פונקציה 
   

נערכים מרבית , בהתאם למסלול כניסתו של השוטר לתפקידו

תהליכי המיון עוד בטרם הכניסה לתפקיד ובטרם ההכשרה 

מסלול ההכשרה לתפקיד כולל בתוכו מרכיבים . וילא

אם באמצעות בחינות , המאפשרים הערכה של חניכי הקורס

. התנהגותיים ובחנים ואם באמצעות כלי הערכה חברתיים

האם ?  אלההערכותשל  מה תפקידן –  השאלההנשאלחקר במ

 מהן אמות ?לעשות שימוש בקורסי ההכשרה למיון נוסףיש 

  ?המידה ואמות הבוחן למיון שיש ליישם בשלב זה

  

כמו במרבית : "אזרחית"או " טוטאלית "–מסגרת ההכשרה  •

 סמי" נראה כי המאזן בין מאפיינים ,המשטרות המערביות

מהווה סוגיה מרכזית " אזרחיים"ם למאפייני" צבאיים

סיון ילמרות הנ. בהשגותיהם של החניכים לגבי הקורסים

במערך " צבאיים"המוצהר במשטרת ישראל לצמצם אלמנטים 

עדיין ניכרת בולטות רבה של , ההדרכה וההכשרה של השוטרים

 – נשאלת השאלה.  בהכשרת השוטרים"טוטאליים"מאפיינים 
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והטוטאליים " צבאיים"יבים המהו המאזן הרצוי בין המרכ

 ?במסגרות ההכשרה לתפקיד" אזרחיים"לבין המרכיבים ה

 

התכנים העיקריים : כנית הלימודיםוהיבטי מרכיבי תפקיד בת •

 באים – לייםא הגלויים והפורמ– הכשרת השוטרים של היבטי

כמו . כנית הלימודים של קורסי ההכשרהולידי ביטוי בת

השאלה מהם הדגשים נשאלת , במשטרות אחרות בעולם

 ? מרכיבי התפקיד השוניםלגביכניות הלימודים והרצויים בת

נורמות או ל, האם ועד כמה רצוי לתת יתר משקל למרכיבי הידע

מהו המאזן הרצוי בין הכשרה מעשית ? מיומנויותלאולי 

האם הכשרת השוטר צריכה להיות כללית ככל האפשר ? לעיונית

  ? או ספציפית ככל האפשר
  

מתקשרת להיבט הקודם הסוגיה : "שטח"ה בכיתה או בהכשר •

היא שאלת המאזן הרצוי בין הכשרה במסגרת המבודדת 

 ההכשרה בתנאים לביןשל בית הספר " מעבדתית"וה

ניכרת , כמו במשטרות רבות אחרות. שבשטח" אמיתיים"ה

בקרב החניכים ההעדפה להגדלת המשקל היחסי של 

קיימת , ין קודם לכןכפי שצוי, עם זאת. ההתנסויות בשטח

 . אמביוולנטיות מסוימת בהיבט זה
   

היא שאלת תפקידם  סוגיה בולטת נוספת: דמות המדריך

הדגשת . והכשרתם של סגלי ההדרכה במערך ההכשרה

ה בהשכלתם של שוטרים יהתמקצעות השוטר ומגמת העלי

 את הצורך בפיתוח מקצועי של סגל ותמתגייסים מגביר

 מהי הדמות ,נשאלת השאלה. ההדרכה במערך ההכשרה

בתחום " מקצוען"היות ל האם הוא צריך –הרצויה של המדריך 

האם הוא צריך להיות איש שטח ? השיטור או בתחום ההדרכה
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המנוסה בהעברת ידע  או איש הדרכה, המעודכן בעבודת השוטר

האם תחום ההדרכה הוא ? משטרתי לשוטרים המתגייסים

 סגלי םרכה להימנות עאו שעל סגל ההד, קריירה מקצועית

  ?פיקוד המבצעים את תפקידיהם ברוטאציה

  

דילמות אוניברסליות במסגרות הכשרה הן ברובן סוגיות אלו 

 מטביע את חותמו על , במשטרות השונות,ןההטיפול ב .משטרתיות

זאת בהתאם למאזן שנקבע בין מאפייני . מאפייני הכשרת השוטרים

" צבאיים"מאפיינים בין , "מתקדמים"ל" מסורתיים"הכשרה 

  .  ובין אפיוני גבולות סגורים ופתוחים" לאזרחיים
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  פרק תשיעי

  

  המפגש הראשוני עם התפקידשלב 
  

  

  

  

  מבוא

  

עוברים השוטרים , בהמשך לתקופת ההכשרה לתפקיד או במהלכה

בחלק מהמקרים זהו שלב . עם התפקיד הראשוני את שלב המפגש

 במקרים אחרים מדובר בתקופות זמניות של ,מובנה של חניכה

בכל . ת היעדהצבות ביחידומתבצעות ים נוספשירות בשטח ובמקרים 

, אותם מצבים עובר השוטר הנכנס לתפקידו שלב נוסף של למידה

" חיים האמיתיים"מתנסה בהוא בה , מובנית או שאינה מובנית

משך ומתכונות ההכשרה בשטח מגוונות מאוד . הכרוכים בתפקיד

 משתנה ממשטרה למשטרה ונע בין שבועיים זותקופת ההכשרה 

; Radelet and Carter ,1994 ;McCampbell ,1993 (לשנתיים

Alpert and Dunham  ,1992.(  

  

הוא להשלים את " חניכה"ייעודה של תקופת ההכשרה בשטח וה

לאפשר לחניך להתנסות בפועל ביישום , תהליך הסוציאליזציה

התכנים התיאורטיים שלמד באקדמיה המשטרתית ולגשר על הפער 

        בין הנלמד באקדמיות המקצועיות לבין דרישות השטח
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)Langworthy and Travis ,1994 ;Alpert and Dunham ,1992 ;

Lundman ,1980 ;Van Maanen ,1973.(  

א לעקוב וה, בפרט במתכונות של חונכות, תפקיד נוסף של הכשרה זו

 Langworthy and (אחר השוטר המתחיל ולבדוק את התקדמותו

Travis ,1994 ;Radelet and Carter ,1994 .( 

 
תקופה הקריטית ביותר בקריירה של כחונכות את הים ואריש ה

מרכיב מכריע כתפקידו של החונך את ו, השוטר הנכנס לתפקידו

המפגש של השוטר . (1988a ,Fielding)בהכשרתו של השוטר 

קשר אינטנסיבי ראשון של , למעשה, המתגייס עם החונך מהווה

 דמותו ת לחונך השפעה רבה על עיצובתנבכך ני. החניך עם שוטר

  .(1988a ,Fielding)התפקידית של השוטר הנכנס 

  

  ?מה נלמד בשלב זה וכיצד

  

בתקופה זו לומד השוטר הנכנס את ההתנהגות הצפויה ממנו במערך 

הוא רוכש את הידע על . (Van Maanen, 1973)נתון ההחברתי 

כך הוא גם . מדיניות היחידה אליה הגיע ועל נהלים וחוקים מקומיים

במגעיו . (Alpert and Dunham, 1992)נהגים ביחידה  את המלומד

של " תרבות המקצועית"הוא נחשף ל, ותיקיםועם השוטרים ה

  . של היחידה אליה הגיע"תרבות הארגונית"השוטרים ול

  

 .ליאחוקרים מאפיינים תקופה זו בבולטות של ההיבט הבלתי פורמ

התרבות של  תת, מייחסים לה את רכישת נורמות התפקידהם 

אישיות "הגם ריות עם התפקיד ועם השוטרים ואהסוליד, שוטריםה

ההתרחקות  , ההגנתיות, הסמכותיות,  הציניות–" המקצועית
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, Sherman ,1991 ;Westley ,1980 ;Harris (מהחברה וכדומה

1973 ;Hahn ,1971 ;Lundman ,1970.(   

  

האזנה וחיקוי , יהי באמצעות צפהללומרכיבים ההשוטר לומד את 

ו אליהם הוא מתלווה במילוי תפקיד, תיקיםושוטרים הו השל

;1988a ,Fielding) (1973, Van Maanen .הוא נחשף  לכךבנוסף 

. תיקיםולפולקלור של אגדות ומעשיות מקומיות של השוטרים הו

 מתחיל השוטר הנכנס ,באמצעות מידע אנקדוטי על שוטרים אחרים

, (Van Maanenתיקים יותר ולאמץ את ההשקפות של עמיתיו הו

(1973.  

  

אינן  , נעשה שימוש בשלב החונכותשבהן ,תוות הפדגוגישיטה

של השוטר " אישיותו"תאמות לוהן מ. שיטתיות ואינן ספציפיות

 גם יםבהכוונות אותן מעמיד החונך בפני השוטר הנכנס מועבר. הנכנס

 בנוסף לטכניקות טיפול ,מרכיבי האתיקה של ביצוע התפקיד

 החונך מהווה דגם לחיקוי לשוטר. (1988a ,Fielding) והתמודדות

אלא גם ביחסו לאזרחים ,  לא רק באופן טיפולו באירועהחדש

  ).Radelet and Carter, 1994 (ובדפוסי ההתנהגות שלו

  

מרכיב זה אינו רק עניין . "עבודת הצוות"הוא רלוונטי אחר מרכיב 

או , הד פעולות מפיקוח מגבוודיזהו אמצעי לב. של רשת נאמנות

  .(1988a ,Fielding)  אחריות לדרגים הנמוכים יותרתלהעבר

  

 ,היבט מכריע בלמידה המעשית הוא הרפרטואר האישי של החוויות

הסוציאליזציה . מילוי תפקידומהלך  ב השוטר החדשאותן עובר

לית בהכשרה בשטח מציעה בפני המתגייס את הדרך אהבלתי פורמ

אירועים . במפגשו עם התפקיד אותם הוא חווה ,לפרש את האירועים
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אלה מתורגמים עבורו על ידי החונך שלו ועל ידי שוטרים אחרים 

(1973, Van Maanen ;1988a ,Fielding) . החיזוק לפרשנויות אלה

  .(1988a ,Fielding)ניתן בתרגול המעשי 

  

התבוננותו של השוטר בעבודת שוטרי השטח והכשרתו על ידם 

 Alpert and (ת התפקידית את ההמשכיות במורשותמבטיח

Dunham ,1992 ;Van Maanen ,1973 .(תהליך הטיפוסי ב

 ולקבוצת השווים ,תיקים מדריכים את השוטר הנכנסוהשוטרים הו

  . יש  האפשרות לכפות את ערכיה ואת דפוסי ההתנהגות על הטירון

  

אף ששלב זה אמור להיות המשכי להכשרה באקדמיה המשטרתית 

קופה זו מתוודע השוטר לפערים שבין הידע בתשהרי , ומשלים לה

הוא לומר לשוטר ישן נוהג ". כמת השטחוח"שרכש באקדמיה לבין 

 עכשיו .הטירון שעליו לשכוח את כל מה שלמד באקדמיה המשטרתית

המסר הוא . הוא צריך לצפות וללמוד כיצד הדברים מתבצעים כראוי

               יתנטית ואינה ריאלוושההכשרה שניתנה באקדמיה אינה רל

)Langworthy and Travis ,1994 ;Alpert and Dunham ,1992 ;

Van Maanen ,1973.(  

  

 במפגשו עם שוטרים ותיקים נחשף השוטר המתחיל לידע .זאת ועוד

סיון של שוטרים ותיקים להתמודד עם י המרכז את הנ,"חתרני"

                 עבודתם ולהצדיק את פעולותיהם במסגרת ביצוע תפקידם

)Fielding ,1988a .( מחקרים מצביעים על נסיגה בעמדות אליהן

 ומציינים , במעבר לשלב ההכשרה בשטח,מכוונת הכשרת השוטרים

, Haarr (הנחיה לשוטרים בשלב זהבאת הצורך בהבניה של ההדרכה ו

2001 .(    



  פקידשלב המפגש הראשוני עם הת

  
  

  117

  ?מה עובר על השוטר במפגשו עם השטח

  

הלם "כאופיין בספרות מפגשו הראשוני של השוטר עם השטח מ

 Fielding ,1988a ;Van (ומלווה בחרדות ובחששות" המציאות

Maanen ,1973 ;Harris ,1973 ;Westley ,1970.( בתקופה זו הכל 

וכל אירוע " אורח מבקר" הוא מעין .חדש בעיני השוטר הנכנס

יש לו קושי בהבנת התשדורות . יומיומי מציג בפניו קשיים חדשים

במפגש עם ציבור , ו בהבנה המצב ברחוב ובהערכת,בקשר המשטרתי

במפגש זה . Drummond) (1973 ,Van Maanen, 1976;עוין וכדומה 

לפי ", ידע הפורמלילבין ה "של השטח"בין הידע הוא חווה את הניגוד 

אולם הוא , הנהליםאת מנם הוא מכיר את החוקים ווא". הספר

 במצב זה . ה בשטחחושש מהיעדר ידע מספיק ומהיעדר יכולת לפעול

או של /גוברת התלות של השוטר הנכנס בהדרכתם של החונך ו

 Fielding ,1988a ;Drummond ,1976 ;Van (תיקיםושוטרים הו

Maanen ,1973.(  

   

בדרך כלל תלותו של השוטר בהדרכת החונך אינה תוצאה של 

              אלא של היותו במיקום אסטרטגי יותר, ותו של החונךנמיומ

),Fielding (1988a.בהדרכתם ה המתחיל, יחד עם תלותו של השוטר 

 גוברים התלות והרצון לרצות ,תיקיםושל החונכים ושל השוטרים הו

, Alpert and Dunham ,1992 ;Van Maanen (את המפקחים עליו

השוטר לומד מהר מאוד כי עליו להכריע בין האידיאל ). 1973

 לבין הגישה הפרגמטית ,תית אותו רכש באקדמיה המשטר,המקצועי

  .(Neiderhoffer, 1967)בה הוא מוערך על פי הישגיו המבצעיים 
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 בין ציפיותיו סתירהנגרם מה , המיוחס בספרות לשלב זה,הלם נוסף

 Bouza ;1994, 1990)מהתפקיד לבין המציאות בה הוא נפגש 

,Langworthy and Travis) . בתקופה זו חווה הטירון שעות רבות של

אותם ציפה לחוות " אמיתיים"ומעט אירועים , דת סיור שגרתיתועב

(1994 ,Langworthy and Travis) . הוא מגלה שהתפקיד רחוק

  .(Bouza, 1990) שירות במתןועיקרו , מהדימוי שיש לו בטלוויזיה

 
כמו כן מציינים חוקרים כי כניסתם של השוטרים לתפקיד מעמתת 

 ,חת הבעיות הראשונותא. (Hopper, 1977) ואותם עם קשיי

היא האמביוולנטיות של , המפריעות לשוטרים במפגשם עם השטח

שאלות רבות המתעוררות בעבודת המשטרה אינן ניתנות . התפקיד

אולם , השוטרים נדרשים להפעיל כושר שיפוט. משמעי למענה חד

מעבר לצורך להתמודד עם מצבים . עדיין אין להם כלים להפעלתו

מדים השוטרים המתחילים שהם צריכים לחיות  לו,אמביוולנטיים

 תכתיבי המדיניות שונים מהציפיות בשטח וכדומה –עם סתירות 

(1977 ,Hopper) .אשר לטענת חוקרים מתגלה להם ,בעיה נוספת 

, Hopper ( היא האחריות הכבדה המוטלת עליהם,בשלבים מוקדמים

ר  למעבר זה יש השפעה גם על חייו האישיים של השוט).1977

ושהעבודה , הוא מגלה שקשריו עם חברים מהעבר נפגעים. הטירון

, Drummond (בשעות בלתי שגרתיות מגבילה את חייו החברתיים

1976.(  

  

זהו גם . המפגש עם התפקיד אינו מתמצה במפגש עם השטח בלבד

ההתייחסות . מפגשו של השוטר המתחיל עם חברת השוטרים

זאת נהוג לעבור איזשהו טקס עם . לטירונים משתנה מיחידה ליחידה

תיקים והכרוך בהסמלה טקסית של היחסים בין השוטרים הו, מעבר
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 נכנסים  לזהבמקביל. (Alpert and Dunham, 1992)לחדשים 

 ששולטים בה הקודים של ,"סודית"השוטרים המתחילים לתרבות 

. ניתן להצביע על שינוי שמתחולל בעמדותיהם. שתיקהשל נאמנות ו

הם צריכים להגן , שכדי להגן על עצמם מטעויות שיעשוהם לומדים 

  Bouza, 1990; ( על חבריהם לתפקיד מטעויות הנעשות על ידם

,Van Maanen  (1973   .  

  

כמו כן מתפתחים בהם ו ,השוטרים מפתחים את האומץ למצבי סיכון

הם באים עם תחושת שליחות וציפיות להערכה . ערכי האומץ המוסרי

 להשפעה של אופן תפקודם על המוניטין , בהדרגה,ונעשים מודעים

. Van Maanen ;1990 ,Bouza) (1973, המקצועי שלהם בעתיד

לצד , טר המתחיל בעבודת השטח מעוררת בוושל השהתנסותו 

, Van Maanen (גם תחושת התלהבות והתרגשות, החרדה והספקות

1973.(  

  

 בשטח תגובותיהםפי השוטרים הנכנסים לומדים שהם מוערכים ל

 בהתאם לסוג ,אומץ לב וכדומה, נחישות, תגובה מהירה: כגון

אך , שוטרלהתנהגות המצופה עשויה להשתנות משוטר ה. האירוע

 השאיפל השוטר הנכנס שנותןהוכחה ההמשותף למצבים אלה הוא 

  . למקם את עצמו בין חבריו השוטרים

   

, נכנססיון גם פוחת מעמדו של החונך בעיני השוטר היעם רכישת הנ

. (1988a ,Fielding)והוא מתחיל לבנות את הסגנון האישי שלו 

                  !"אני שוטר"בסיומו של שלב זה יכול השוטר לומר לעצמו 

)Drummond ,1976 ;Van Maanen ,1973.(    
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  פרק עשירי

  

  הכניסה למילוי התפקידשלב 
  

  

  

  

שינוי מאופיין בספרות המחקרית כסיום תהליך הכניסה לתפקיד 

 הוא מאמץ את התפקיד החדש ומפתח זהות חדשה של .ביחיד

עמדות ב, דפוסי התנהגותב,  הכרוכה בהרגלי חייםזהות. "שוטר"

 אשר מותאמים לנסיבות חייו החדשות, דימוי עצמי חדשיםבו

)Sherman ,1991 ;Fielding ,1988a ;Adlam ,1982 ;Drummond ,

1976 ;Viano and Susman ,1975 ;Van Maanen ,1973 ;

Westley ,1970.(  

  

 הכוללים ,הכניסה לתפקיד מזמנת לשוטר שינויים ברמה האישיותית

 אך לצידה גם הקשחת ,אסרטיביותביה ברמת הביטחון העצמי ויעל

בהפנמה , יים גם ברמה החברתית שינו מתרחשים כן.האופי

. (Adlam, 1982)ההדרגתית של הנורמות התרבותיות של השוטרים 

חברת השוטרים מקבלת ביטוי גם להשתלבותו של השוטר הנכנס 

 ובאימוץ טקסים המשויכים לעולמם של ,באימוץ סגנון דיבור חדש

בשלב זה מנסה השוטר . (Neiderhoffer, 1967)השוטרים 

זהו גם השלב בו ניכרת . ד תוך כדי התנסות בשטחלהתאקלם בתפקי
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               בקרב השוטרים שהסתגלותם קשה, נשירה קטנה מהתפקיד

)McNulty ,1992 ;Fielding ,1988a.(   

  

בשלב זה חלה בקרב השוטרים ההתפכחות מציפיות לא ריאליות 

 ומתפתחת תפיסה פרגמטית כלפי ,דימויים רומנטיים של התפקידמו

היבט המוזכר . Van Maanen ;1988a ,Fielding) (1973, התפקיד

 כבר בשלב מוקדם ,בספרות  בהקשר זה הוא היווכחותו של השוטר

כי חלקו הניכר של התפקיד כרוך במטלות , של כניסתו לתפקיד

; Reiner ,1992 (שירותיות שגרתיות ובמשימות אדמיניסטרטיביות

Fielding ,1988a ;Van Maanen ,1973 ;Reiss ,1971.(  

   

 הוא , המוזכר כקשור בהתפכחות המיוחסת לשלב זה,מרכיב נוסף

עוד . (1988a ,Fielding)עבודת הניירת הרבה בה כרוך התפקיד 

אך ביוקרה נמוכה , מגלה השוטר שעבודתו כרוכה באחריות רבה

  .(Neiderhoffer, 1967)מאוד 

  

 מאופיין ,נלווה לההלצד ההשלמה עם ציפיות נמוכות יותר והתסכול 

; Berg ,1992 (ה ברמת המתח והלחץיהמעבר לתפקיד בעלי

Drummond ,1976 ;Hahn ,1971.(  

   

גורמי הלחץ מיוחסים הן לגורמי הסכנה והעוינות הכרוכים בעבודת 

מתח  כגון מערכתיים גורמים פניםל והן (Skolnick, 1966)השטח 

די  על י, של בעל תפקידליות על תפקודואבין ההערכות הפורמ

ליות של עמיתיו אפורמ  לבין ההערכות הבלתי,המפקחים עליו

 או המתח שבין שאיפותיו לקידום לבין נאמנותו לקבוצת ;לתפקיד

  .(1988a ,Fielding)השווים 
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מכוון , למערכת אותו חווים השוטרים הנכנסים ,תהליך ההתפכחות

 לגביו מתפתחת , האחד בממשק של השוטר עם הציבור:לשני קצוות

 והשני בתוך הארגון ;ב השוטרים תחושה של עוינות הדדיתבקר

השוטר מבין שיחסי הגומלין המשמעותיים .  (Westley, 1970)פנימה

הם מגינים על האינטרסים שלו . יותר עבורו הם עם עמיתיו לתפקיד

     ).Van Maanen ,1973 (ומאפשרים לו להמשיך במילוי תפקידו

  

ומאחר שבשל כך  אינן שגרתיות  של השוטרשעות עבודתושמאחר 

מוצא , "נורמליות"נמנעת ממנו ההשתתפות במערכות חברתיות 

השוטר את הפיצוי בערכי העבודה ובחברתם של השותפים לו 

כתוצאה מכך מאמץ . (Westley ;1988a ,Fielding, 1970)בתפקיד 

 הנשענת על קבוצת )נמנעת(נסוגנית גישה ,  לטענת החוקרים,השוטר

 Drummond ,1976 ;Viano (מסתייגת ומתרחקת מהציבור ,השווים

and Susman ,1975 ;Van Maanen ,1973 ;Savitz ,1970 ;

Westley ,1970.(  

  

בספרות המקצועית משויכים לשלב זה גם הגורמים והמקורות 

. (Neiderhoffer, 1967)להתפתחות גישה צינית ואפטית לתפקיד 

שתלבים מרביתם  מ,בתקופת כניסתם של השוטרים לתפקיד

. בתפקידי סיור ומעמדם ביחידות בהם הם נקלטים נמוך מאוד

 , בהדרגה, הנמוך הופכת אותםםמודעותם לקשיי העבודה ולמעמד

  היא הופכת אותםובשלב מאוחר יותר, למרירים ביחס לתפקידם

  .(Neiderhoffer, 1967)לאדישים לתפקיד 

  

נוכח שלא בכל מקור פוטנציאלי אחר לציניות הוא כאשר השוטר 

. ושלפעמים מוטב שלא לפעול, מקרה יש להפעיל את החוק לפי הספר
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החלטות . כמת התפקיד היא לדעת מתי להפעיל את החוק ומתי לאוח

 הנתונה להשפעתם  הגדרה– מצבלאלה נקבעות על פי הגדרת השוטר 

,  קבוצת התייחסות,חינוך,  מעמד:של משתנים סוציולוגיים כמו

בהחלטות אלה מגדיר השוטר את הגבולות . ומהתפיסה עצמית וכד

  .(Neiderhoffer, 1967)" בלתי חוקי"ל" חוקי"שבין 

  

 המיוחסת לשלב זה ומתנגשת במידה מסוימת עם ,תחושה אחרת

קיימת  איתה .היא תחושת החשיבות של התפקיד, יה לציניותיהנט

יה להדגשת יח ונטותחושה של השפעה על החברה ושל החזקת כ

                        1988a ,Fielding; ("חובעלות על הכ"ל ה שההסמלה

(1985 ,Sherman .יכול  שהוא,בתקופה זו מיוחסת לשוטר התחושה 

 הוא מעורב מאוד :)"Supercop"" (שוטר על "את עצמו לכנות

הוא עדיין לא . בתרבות השוטרים ומחובר מאוד לקבוצת השווים שלו

אך הוא מחשיב את עצמו , רתי לחלוטין בידע המשטאנחשב בקי

הוא מחשיב את עצמו . בקיא ולעיתים קרובות מתנהג ביהירות

, Drummond(אם כי שוטרים ותיקים יזלזלו בתפיסה זו , מקצוען

1976.(  

  

המאפיין את שלב הכניסה לתפקיד ומקשה על השוטר , היבט נוסף

 הוא המפגש עם הצורך לעמוד בפני פיתויים במסגרת ,את כניסתו

  .(Neiderhoffer, 1967)קידו בשטח תפ
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  פרק אחד עשר

  

מגמות השינוי לאורך שלבי תהליך 

  הכניסה לתפקיד
  

  

  

  

כפי , תהליך כניסתו של השוטר לתפקידו כרוך במעברים בין מצבים

אם ניתן ה – נשאלת השאלה. שתואר בפירוט שלבי הכניסה לתפקיד

   ?להצביע על שינוי בשוטר לאורך שלבים אלה

   

השוואות בין עמדות בהם נערכו , נושא זה נבחן במספר מחקרים

.  בשלבים השונים של הכניסה לתפקיד,ותפיסות של שוטרים

  :במסגרת מחקרים אלה נבחנו שינויים במספר היבטי עמדות

  

  דימוי תפקיד

  

תהליך הכניסה לתפקיד מתואר , כפי שתואר בפרקים הקודמים

ריאליים של התפקיד   כתהליך של התפכחות מדימויים לא

(1973,Van Maanen ;1988a ,Fielding).  

  

(1975) Viano and Susman השוו דימויי תפקיד ותפיסת עצמי 

בהתייחסם . שוטרים ותיקיםבקרב בקרב שוטרים מתגייסים ו
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לתפיסת תפקיד השוטר כפרופסיה ובהשוואת עמדות השוטרים 

עולה כי מתגייסים , בנושא מרחב שיקול הדעת שיש בתפקיד

 יותר  של שיקול דעתבעל מרחב נמוךאל למקצוע כ מתייחסים

יה יתה נטיתיקים לא היו זאת בקרב השוטרים הועם. מוותיקים

  . של ייחוס מרחב גדול לשיקול דעת,יהילקיצונות השנ

  

(1988b) Fieldingמתוך רשימת תפקידים , בדק לאלו תפקידים 

מייחסים שוטרים דמיון לתפקיד השוטר בשלבי הכניסה , שהוצעה

וה בין תפיסות של שוטרים מתחילים במחקר שהשו. השונים לתפקיד

 המשווה את ,וותיקים נמצא כי עם הגיוס רווחת יותר התפיסה

קצין יחסי "תפקיד השוטר בעיקר לתפקידים צבאיים וכן לתפקיד 

 עם ,דימויים אלה ממשיכים לבלוט גם בהמשך השירות". ציבור

במהלך הכניסה לתפקיד ". איש יחסי ציבור"חיזוק הדימוי של 

עובד " המשווה את תפקיד השוטר לתפקיד ה,התפיסהפוחתת 

  ". הסוציאלי

  

  גורמי משיכה ועמדות כלפי התפקיד

  

היבט אחר שנבדק במחקרים הוא הבדלים בגורמי המשיכה בין שלבי 

שינויים בגורמי המשיכה   בדקFielding (1988b). הכניסה לתפקיד

 ין ב,דמשיכה לתפקית הבהשווא. וילא הכניסה לאורך תהליךלתפקיד 

הוא מזהה , שוטרים לאחר שנה בתפקידבין שוטרים בשלב הגיוס ו

העניין "יה במשיכה של גורם השכר וירידה במידת המשיכה של יעל

תחושת השירות של ו" חברים טובים בעבודה"של  ,"והגיוון שבתפקיד

  .לציבור
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(1988b) Fielding מנתח את מגמות השינוי לאורך שלבי הכניסה 

 כי במהלך הכניסה לתפקיד משנים השוטרים את עןוטו, לתפקיד

 מערכים חברתיים לאישיים ומהשקפות – עמדותיהם הערכיות

  .אידיאליסטיות לגישות אינסטרומנטליות

  

(1977) Hopper השוותה בין השקפות של שוטרים בשלבי הכניסה 

 יהתהבשלב הגיוס זשמממצאיה עלה כי בעוד . השונים לתפקיד

מעשיות ,  בעלי השקפות אידיאליסטיות:טריםשלושה סוגים של שו

לקראת סיום ההכשרה נמצא דמיון רב  הרי, וריאליסטיות

את המעברים מתארת  Hopper. בהשקפותיהם של השוטרים

 טוענת היא. בהשקפות השוטרים לאורך שלבי הכניסה לתפקיד

שמתגייסים שהגיעו עם השקפות אידיאליסטיות נשרו מהשירות או 

בעלי ההשקפה המעשית עברו . ם להשקפה מעשיתשינו את השקפת

אלה בה חלה התקרבות בעמדותיהם ל, תקופה של למידה והתמודדות

לקראת סיום שלב ההכשרה . בעלי ההשקפה הריאליסטיתשל 

כאשר ההבדל היחיד , הצטמצמו ההבדלים בהשקפות השוטרים

היה בכך שעדיין " ריאליסטים"ל" מעשיים"שנותר בין השוטרים ה

  .סיון ממשייה להם נלא הי

   

) 2004, חכימי(במחקר על הכניסה לתפקיד השוטר במשטרת ישראל 

. שינוי דרמטי בדימוי התפקיד לאורך שלבי הכניסה לתפקידנמצא 

המחקר מצביע על שחיקה הדרגתית בייחוס דימויים חיוביים 

הבדלים . יה הדרגתית בהערכות השליליות כלפיויעלעל לתפקיד ו

  . צמתם של גורמי המשיכה לתפקידוגם בעמובהקים נמצאו 

  



  מגמות השינוי לאורך שלבי הכניסה לתפקיד

  
  

  127

  עמדות חברתיות ותפקידיות

  

של תחום עמדות אחר שנבדק במחקרים בהם נבחנו הבדלי עמדות 

 מתקשר לעמדות החברתיות ,לאורך שלבי הכניסה לתפקידשוטרים 

של " תת התרבות"ול" אישיות העיסוקית"הנקשרות בספרות ל

 Reeseמחקרו של  מתאר את Drummond (1976). השוטרים

(1973): Reese בדק שינויים בעמדות השוטרים לאחר תקופת 

, נבדקו תחומי עמדות שונים כגון סטריאוטיפים חברתייםוההכשרה 

. הרגשה אישית והתנהגות, הערכות מוסריות, עמדות נורמטיביות

ממצאי המחקר מצביעים על כך שבתקופה שלאחר ההכשרה 

לעומת .  בעמדות השוטרים,אם בכלל, הבסיסית חל שינוי מועט מאוד

זאת אחרי החשיפה לשטח חלה הרעה משמעותית בעמדות בתחום 

ובגמר תקופת ההכשרה חלה הרעה בכל סולמות , ההתנהגותי

  .העמדות

  

נמצא כי ניתן ) 2004, חכימי(גם במחקר שהתבצע במשטרת ישראל 

מגמות מצביעות על ה .לזהות מגמות לאורך שלבי הכניסה לתפקיד

 המשויכות בספרות לתרבות ,זוקן של העמדות התפקידיותחי

 הלמרות שבאופן כללי שכיחותן של עמדות אלה לא נמצא. השוטרים

יה במידת ינסתמנה מגמה של על,  בקרב משתתפי המחקרהגבוה

,  בדבר גבריות התפקידהיגדים. ההסכמה עם היגדים לאורך השלבים

 .יות התפקיד וכדומהפריבילג, אחווה וחיפוי, סולידריות תפקידית

בעיקר בקרב , םהיגדיהמידה גבוהה יותר של הסכמה עם נמצאה גם 

  .שוטרים ותיקים

  

  לאורך שלבי הכניסה לתפקיד– מניתוח ההבדלים בתפיסות התפקיד

 כי בקרב שוטרים ותיקים יותר יש מידת הסכמה גבוהה  גם עולה–

יסות אשר שויכו בספרות המחקרית לתפ, יותר עם תפיסות תפקיד
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  שלהםכמו כן תפיסות התפקיד. הקלאסיות והמסורתיות יותר

 ,מגובשות יותר ותואמות יותר את מאפייני התפיסות התיאורטיות

  . שנוסחו בטיפולוגיה של תפיסות התפקיד שהוצעה במחקר

  

(1967) Neiderhoffer בחן גם הוא את עמדותיהם של שוטרים 

התפתחות הקריירה תוך ניתוח , שלבי הכניסה השונים לתפקידב

.  כתהליך של פיתוח עמדות ציניותהתפתחות. המקצועית של השוטר

 את השוטרים המצויים Neiderhofferבניתוח ההבדלים מאפיין 

שוטרים ; ציניות בתקופת ההכשרה לתפקיד כבעלי השקפות פסיאודו

 צעירים בשנות השירות הראשונות מאופיינים כבעלי השקפות ציניות

 ציניות Neiderhofferרב שוטרים ותיקים מזהה בקו; רומנטיות

  .תוקפנית המלווה בתחושות עוינות

  

 עמדות בהיבטי נאמנות בקרב Savitz (1970)במחקר אחר בחן 

במחקר זה זוהתה ירידה בנאמנות . שוטרים בשלבי הכניסה לתפקיד

לאורך תהליך כניסתם ) כלפי הציבור(החיצונית של השוטרים 

 בעיקר – אישית התחזקה בעוד הנאמנות הפנימית והבין, לתפקיד

  .בקרב שוטרי סיור

  

, Gould (1997)היבטי העמדות כלפי הציבור נבחנו גם במחקר של 

שוטרים של אשר בחן הבדלים בעמדות של שוטרים מתחילים ו

. תרבותיות  בהתייחסותם לקורס הכשרה בנושא של רב,ותיקים

ממצאי המחקר מראים כי מרבית השוטרים אינם מתחילים את 

רוב השוטרים . הקריירה שלהם בעמדות שליליות כלפי הציבור

וך הדגשת הרצון ת, המתחילים מבטאים עמדות אידיאליסטיות

העמדות השליליות והתכונות הציניות המנוכרות . לסייע לציבור

  .תוך כדי ביצוע התפקיד, לטענתו, וכדומה מתפתחות
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  דפוסי התנהגות

  

המצביעים על הבדלים בעמדות השוטרים לאורך , המחקריםלצד 

 נותחו במספר מחקרים הבדלים ,תהליך כניסתם לתפקיד

מחקרים אלה .  השונים לתפקידהתנהגותיים בשלבי הכניסה

 יותר תלות וכבוד ומצביעים על כך שבקרב שוטרים מתגייסים נמצא

 ).Viano and Susman ,1975 (לסמכות מאשר בקרב שוטרים ותיקים

יוזמים יותר גם  על כך ששוטרים צעירים  מצביעיםקרים אחריםמח

            מוכנים להשקיע מאמץ רב יותר בתפקידםהם. ברמה האישית

)Langworthy and Travis ,1994.( מחקרים ב נטען ,לעומתם

יותר סובלניים , ששוטרים ותיקים פחות תוקפנים ביחסם לציבור

 Langworthy and, 1994;ומקבלים פחות תלונות על התנהגותם

Travis)  ;1977 ,Muir (1967 ,Neiderhoffer .  

  

אורך מהלך  ל,מחקרים שונים מצביעים אם כן על שינויים בעמדות

 בתקופות שונות של , ועל הבדלי עמדות בין שוטרים;הכניסה לתפקיד

שינויים אלה מוסברים בתהליכים השונים אותם . שירותם בתפקיד

עם זאת מחקרים מדגישים . עובר השוטר במהלך הכניסה לתפקיד

 , של הסוציאליזציה העיסוקית של השוטר אינו,שמבנה השלבים

  . (1988b ,Fielding) מודל לניארי ,בהכרח

   

  אפיון מגמות השינוי

  

בעמדות ובהתנהגויות , מחקרים שונים מנתחים מגמות במאפיינים

ועומדים על הבדלים בין , של שוטרים לאורך מהלך כניסתם לתפקיד

תפקיד בין מאפיינים אלה בשלבים השונים של תהליך הכניסה ל

 ;Gould ,1997 ;Langworthy and Travis ,1994  (השוטר
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Fielding ,1988a ;1988b ;Muir ,1977 ;Hopper ,1977 ;Viano 

and Susman ,1975 ;Van Maanen ,1973 ;Neiderhoffer ,1967.(   

סיון יבמחקר על בינוי תפקיד השוטר במשטרת ישראל נעשה נ

.  המאפיינות את תהליך הכניסה לתפקיד,להצביע על מגמות השינוי

בתפיסותיהם של שוטרים  ,מניתוח ההבדלים במרכיבים שונים

 זוהו במחקר שלושה ,בשלבים השונים של תהליך הכניסה לתפקיד

  ):2004, חכימי(סוגי מגמות שניתן לייחס לתהליך הכניסה לתפקיד 

  

עליות :  של מגמה שזוהה הוא המגמה הליניאריתסוג ראשון

הדרגתיות או ירידות הדרגתיות במרכיבים שנותחו לאורך מסלול 

מגמות לניאריות בולטות זוהו בניתוח דימויי . הכניסה לתפקיד

במרכיבים אלה נמצאה מגמת . לושהתפקיד ובחלק מגורמי המשיכה 

 זוהתה מגמה מדורגת של ירידה .פיחות לאורך שלבי הכניסה לתפקיד

ה י עלייחד עם; מאפשר קידוםכמעניין וכ, בדימוי התפקיד כמכובד

 תפקידמי המשיכה ל בניתוח גור.מדורגת בדימויו כמסוכן וכשוחק

 הסיכוי לקריירה  שלנמצאה מגמה של ירידה מדורגת בהשפעתם

  .השליחות שבושל ח והסמכות שבתפקיד ווהכשל , מקצועית

   

 לאורך ,' או חUו מגמות בצורת י של מגמות שזוהו הסוג שני

ה או ירידה ולאחר מכן ית מגמת עליראי בשלבי הביניים נ.השלבים

 כאשר רמות האפיון ,ים חלו מגמות אלובחלק מהמקר. מגמה הפוכה

בחלק אחר לעומת זאת . בשלבים הראשונים והאחרונים היו דומות

כאשר , J  דמויות האותשל המקרים ניתן להצביע על מגמות קטועות

למרות היפוך המגמה ניתן להצביע על פער בין מאפייני השלבים 

 . הראשונים והאחרונים
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 על מאפייני התפקיד ובחלקם של גורמי גמות מסוג זה זוהו בדיווחמ

כמו כן נמצאו מגמות מסוג זה בתפיסותיהם של . המשיכה לו

  .השוטרים את הגבולות בין השוטרים לציבור

  

בקבוצת המדגם ר שוא, שלב המפגש הראשוני עם השטחבשוטרים 

 על מידה וווחיד ,דשיםו ח14תק הממוצע שלהם בשירות והיה הו

מגע עם של מגע עם קהל ושל , משמרותגבוהה יותר של עבודה ב

. מתן שירותשל  מידה נמוכה יותר של עבודה משרדית וועל, עבריינים

 עד ,ם משיכה רביגורמיבהשפעת כמו כן אובחנה ירידה הדרגתית 

  .ה קלהיעלי חלה בהם  לאחר מכן.דשיםו ח18תק של ולו

   

או כמגמה " מעבר חד" של מגמה ניתן לאפיון כסוג שלישי

כאשר ניתן להצביע על נקודת מפנה בהשוואה בין , דיכוטומית

בניתוח הרשתות  אובחנומגמות דיכוטומיות . קבוצות המחקר

 קבוצת בלטה,  מסוימותU למרות מגמות – החברתיות של השוטרים

. ים חזקים יותר עם שוטרים אחריםתיקים כבעלי קשרוהשוטרים הו

כאשר , כמו כן זוהו מגמות דיכוטומיות בניתוח דימויי התפקיד

 במעבר ,למרות המגמות הלניאריות נמצא פיחות חד בדימוי התפקיד

  . והתקופה שאחריבין בין התקופה שקודמת לגיוס ו

  

 של כל אחד משלבי הכניסה וניתוח דפוסי המגמות מחזק את אפיונ

 ניתן לקשרו לתהליכים .כפי שתואר בחלק זה של העבודה, לתפקיד

  . אותם עוברים השוטרים הנכנסים בשלבי הכניסה השונים לתפקיד

  

בחלקה הבא של העבודה מופנה זרקור לתהליך בינוי תפקיד השוטר 

נראה שמאפייניה הייחודיים של משטרת ישראל . במשטרת ישראל

 שטרת ישראל יוצקיםכארגון ומאפייני הכניסה לתפקיד השוטר במ
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תכנים מיוחדים לתהליך בינוי התפקיד ולאפיוני תפיסות התפקיד של 

  .  השוטרים
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              הכניסה לתפקיד השוטר :שלישי שער

  במשטרת ישראל

  

  

  פרק שנים עשר

  

מאפייניה של משטרת ישראל כארגון 

  משטרתי
    

  

  

  

הכפופה באופן בלעדי , ארצית משטרת ישראל היא משטרה לאומית

). 2003, גימשי(כלומר לממשלת ישראל , לשלטון המרכזי בישראל

, לי בעל מבנה ריכוזיאפורמ רוקרטיוהיא מושתתת על ארגון בי

שבראשו עומד המפקח הכללי של המשטרה ואליו כפופה כל שרשרת 

 - נוסח חדש  ( בהתאם לפקודת המשטרה). 2003, גימשי(הפיקוד 

חקירת עבירות , מניעת עבירות: תפקידי המשטרה כוללים, )1971

רכים התנועה בדעל פיקוח , תפיסת עבריינים ותביעתם לדין, יןיוגילו

קיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש ואחריות , הוהסדרת

ופועלת על פי ,  יונקת את סמכותה מהחוקמשטרהה. לביטחון הפנים

מקנה לה זה גורם . סמכויות המוקנות לה באופן ספציפי בחוק
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 בנקודת האיזון שבין כפיפות לעצמאות ,עצמאות גבוהה יחסית

  ).1998, גלבוע(נהל הציבורי בִמ

  

 שוטרים 20,000ח האדם במשטרת ישראל כוללת מעל ומצבת כ

 )ב"מג(משמר הגבול  שוטרי חובה ב5,000ובנוסף מעל [במעמד קבע 

 .כחמישית מהם נשים והשאר גברים. "]כחולה"ובמשטרה ה

כחמישית מהשוטרים מועסקים בתפקידי מנהלה והשאר בתפקידים 

גוון התפקידים מ.  קרוב לרבע מהשוטרים הם קצינים."ייעודיים"

בין תפקידי השטח העיקריים נכללים . במשטרת ישראל רב מאוד

. שוטר קהילתי ושוטר תנועה, בלש, חוקר, סייר: התפקידים

השוטרים העוסקים במשימות הייעודיות נתמכים בבעלי תפקידים 

, יומנאים, רשמים, חבלנים, גששים, טכנאי זיהוי: נוספים כגון

תובעים , פרשים, יס משמר אזרחימפקדי בס, כלאים, מוקדנים

  ).2003, גימשי(משטרתיים ועוד 

  

עיקר . 1948 במאי 14 -ה, משטרת ישראל נוסדה ביום הקמת המדינה

תפתחויות ביישוב העברי בתקופת המנדט הדמותה עוצב בהשפעת ה

 המשטרה המנדטורית והתנאים המיוחדים במסגרתם .הבריטי

כמשטרה ). 1999 ;2003, יגימש ( עיצבו אותהנוסדה משטרת ישראל

 נשזרו בתפקידיה מאפיינים ,וסדה יחד עם התהוות המדינהנש

 ,היותה של החברה הישראלית חברה. ייחודיים כבר מתחילת כינונה

 ובתהליכי קליטת הגירה , גיסאהמצויה באיום ביטחוני מתמיד מחד

 ,יצקו למשטרת ישראל תכנים מיוחדים,  גיסאתרבותית מאידך רב

; 1999; 2003, גימשי (בתפקידיה כבר מראשית הקמתהשהשתלבו 

, Brewer et al. ,1988 ;Gamson and Yuchtman; 1999, נובל

תכנים אלה השפיעו במידה רבה גם על מעמדה החברתי של ). 1977

  ).Gurevitch et al. ,1973 (העמדות כלפיהעל המשטרה ו
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יטחון  בעקבות החרפה בפיגועי טרור והסלמה במצב ב1974בשנת 

נקבע בהחלטת ממשלה כי משטרת ישראל תהיה , הפנים בישראל

אחראית על ביטחון הפנים ובכך תישא בחלק מן העול הביטחוני 

 ,בהחלטה זו עוגן מרכיב מרכזי באפיון משטרת ישראל). 1999, נובל(

כארגון המשלב באופן ייחודי מרכיבים אזרחיים ומרכיבים צבאיים 

ומשימות " קלאסיות"שיטור ומשימותיו משלבות פעולות 

. תכליתיות של הארגון מאפיין זה אינו מסתכם רק בדו". ביטחוניות"

 במשטרת מספר תהליכיםקבלת האחריות על ביטחון הפנים הניעה 

  : וביניהםישראל

 ןשל יצירת מסגרות חדשות והגדלת, תהליכים של מיליטריזציה •

  משמר הגבול בעלות מאפיינים צבאיים דוגמת מסגרות–

יחידות הסיור , )מ"ימ(  היחידה למלחמה בטרור,)ב"מג(

על מנת למלא את השורות  . וכדומה)מים"יס(המיוחדות 

למאגרי מגויסים חדשים פנתה המשטרה , ביחידות הללו

  .)ל וכדומה"צעירים יוצאי יחידות צבאיות מובחרות בצה(

 של המשטרה בכלל ושל – של ריכוזיות גבוהה יותרתהליכים  •

 ושל דפוסי פעולה המבוססים – צבאיות בפרט היחידות הסמי

 עם דגש על משמעת וכיוצא בזה ,יותר על מסגרת קבוצתית

 ). 1998, גלבוע(

 
מאפיינים אלה של משטרת ישראל מטביעים בה מרכיבים 

אמביוולנטיות זו . אמביוולנטיים של שיטור קלאסי וביטחון פנים

 עם מגמות ההטמעה של דפוסי שיטור ,ם האחרוניםגוברת בעשורי

  . דוגמת השיטור הקהילתי,מתקדמים" אזרחיים"

  

מרכיב אמביוולטי מרכזי נוסף באפיון משטרת ישראל נוגע לסוגיית 

עם ייסודה של משטרת ישראל על בסיס . קהילה יחסי משטרה

נשאו דפוסי השיטור מרכיבים משמעותיים , משטרת המנדט הבריטי
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למשטרה היה תפקיד . ילתיות ושל דגש על מתן שירות לאזרחשל קה

והיא התגייסה למשימות , ה למדינת ישראליחשוב בקליטת גלי העלי

דגשים אלה ). 1999 ;2003, גימשי(לאומיות בעלות אופי קהילתי 

 ;2003, גימשי(התעמעמו והתמעטו החל משנות השישים ועד היום 

 ,מוסדו שיטות שיטור. מיסודהמשטרה עברה תהליכי ארגון ו). 1999

. בארצות הברית" שיטור המקצועי"שתאמו במידה רבה את מודל ה

ופחת המגע הקהילתי הבלתי אמצעי של השוטר עם האזרח הלך 

  ).2003, גימשי(

  

 מספר נסיונות לחיזוק הקשר בין בשנות השבעים והשמונים נעשו

 1974הקמת המשמר האזרחי בשנת בכלל זה . קהילההמשטרה וה

נוצר מנם וא. 1981משטרה בשנת -היחידה לקשרי קהילההקמת ו

 ניסיונות אלהאך לא היו ב, בין המשטרה והציבור" חיובי"תר מגע וי

 של שותפות ושל גישות שירותיות ,יסודות אסטרטגיים עקרוניים

  ).1999, גימשי(

  

כמו גם , מכוון לשיפור הקשר עם הקהילהה ,הצורך במהלך אסטרטגי

הביאו בשנת , ל דגמי שיטור קהילתי בעולם המערביהתפתחויות ש

 ולהקמת בישראל" קהילתיות"סיון לביסוס מתכונות שיטור י לנ1994

כיום למרות קשיים מבניים . היחידה לשיטור קהילתי במשטרה

מוטמעים עקרונות , )1999, גימשי(ובסיסיים ביישום השיטה 

בית תחנות במר, במידה זו או אחרת, בסיסיים של שיטור קהילתי

 אולם יסודות אלה מוטמעים רק במידה חלקית .משטרת ישראל

 ניתן להצביע על קשיים בהחדרה יתר על כן). 2001, 'וייסבורד ואח(

קשיים ניתנים לייחוס לתרבות ה .תםשל יסודות אלה ובהטמע

הארגונית של משטרת ישראל וכן לבולטותם של המאפיינים 

הפעלה של הדגמי את תרים אפיוניהם המבניים סו. הצבאיים בה

  ).2001, 'וייסבורד ואח(שיטור קהילתי 
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שינויים עם החברה הישראלית מתמודדת בעשורים האחרונים 

.  בפשיעהעלייה ובהם החרפת הקיטוב החברתי ו,חברתיים מואצים

 שואפת משטרת ישראל יותר מתמיד להתאים ,לנוכח שינויים אלה

שינויים .  מתקדמתאת עצמה ליעדי שיטור של חברה מערבית

הן בהיבטים של ,  הן בהיבטים של אמצעים וטכנולוגיותשייערכו

 האדם והן בהיבטים החברתיים של יחסי משטרה חומקצועיות כ

 באופן בולט ,התפתחויות אלה מעמתות את השוטר הישראלי. קהילה

דילמת יחסיו עם סביבתו החברתית ומשפיעות על עיצוב עם  ,יותר

 זה מקבלת גם הכשרת השוטרים במשטרת במצב. דמות השוטר

  . ישראל מקום מרכזי

  

בתהליך בינוי תפקיד השוטר במשטרת מכאן ואילך יעסוק הספר 

 השלבים. תוך התייחסות לשלבי הכניסה השונים לתפקיד, ישראל

 בנתחו את תהליך הכניסה ,Van Maanen (1973)מוצעים על ידי 

  .לתפקיד השוטר
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  פרק שלושה עשר

  

  מאפייני מועמדים לגיוס 

  למשטרת ישראל
    

  

  

  

אשר  , שוטרים חדשים1,000 - כבמשטרת ישראל נקלטים מידי שנה

 מתוך,  זאת.הקליטה וההכשרה לתפקיד, עוברים את תהליכי המיון

יה בצרכי שיטור ילנוכח על.  מועמדים הפונים ללשכות הגיוס5,000 -כ

 בשנים ה בהיקף המתגייסיםיעליגם  חלה ,ובעקבות המתח הביטחוני

  .האחרונות

  

מפורטים באתר האינטרנט של משטרת ישראל  התנאי הגיוס למשטר
)www.police.gov.il:(  
  
  .אזרחות ישראלית -

 .שירות צבאי או פטור משירות צבאי על פי חוק -

 . שנות לימוד ומעלה12 -

 .בריאות תקינה -

 .)ד וכושר גופניתכונות נדרשות לתפקי(עמידה במבחני התאמה  -

 .עמידה בבדיקות ביטחוניות -
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נהוג , "בסיסיים"שוטרים בעלי כישורי סף של במקביל לגיוס הרחב 

שכבתי מאז ראשית שנות  במשטרת ישראל מערך של גיוס רב

מקצועי ובעל , ח אדם איכותיו לקלוט כ היא מטרתו.השבעים

ל " קציני צה, מאפשר לבוגרי אוניברסיטאותגיוס כזה. כישורים

וכדומה להתגייס ישירות לתפקידים מקצועיים ולתפקידי פיקוד 

  ).2000, שדמי; 1999, נובל(בדרגי קצונה 

  

מיון : "מערכת המיון במשטרת ישראל כוללת שני שלבים מרכזיים

השלב הראשון "). גיבושון" ("מרכז הערכה"והשתתפות ב" ראשוני

ם  אחריה.מבחני אישיות ושאלון ביוגרפי, "מבחני כשרים"כולל 

תחקיר ביטחוני , בדיקות רפואיות, מיון ראשוניוראיון נערכים 

בשלב השני המועמד משתתף בתהליך של . ומבחנים פסיכולוגיים

 בגיבושון .למועמדים" מרכז הערכה" המתקיים ב,"גיבושון"

מעריכים פסיכולוגים וקציני שטח את תפקודו של המועמד בהדמיות 

  ).2003, גימשי(של מצבי שיטור 

  

מערך מיון זה מיועד להבטיח כי המתגייסים לארגון המשטרתי יהיו 

 בחירתם של ,ואולם. אנשים מתאימים לביצוע תפקידם בארגון

ח האדם והמועמדים לתפקיד אינה בחירה מתוך ההיצע הכולל של כ

 ,המיון והברירה של המועמדים מיושמים על אותם אנשים. במשק

  .  כדי להתגייסשטרהאשר בחרו בתפקיד השוטר ופנו למ

  

נראה כי קיימים , לצד הליכי המיון והברירה היזומים על ידי הארגון

במחקר על . גם מאפיינים של ברירה עצמית בקרב המועמדים לגיוס

 ,נמצא כי) 2004, חכימי(תפקיד השוטר במשטרת ישראל ל הכניסה

גם במשטרת , בדומה למשטרות אחרות ולמופיע בספרות המחקרית

יה לגיוס על רקע קרבה משפחתית ייימת תופעה של פנישראל ק

השכיח גם הוא , ה אחרי פניאופן. לשוטרים והיכרות עם שוטרים
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 במידה רבה יותר מאשר ףאבהן אולי ו – במשטרות מערביות אחרות

, אקדמיים או אחרים, לימודים מוקדמיםשל  הוא רקע – בישראל

  . בתחומים המשיקים למשטרה

  

 אלה ניתן לציין תופעות ייחודיות ברסאליים אונילצד אפיונים

יה לגיוס על רקע שירות במשטרת ישראל יפנ: למשטרת ישראל כגון

שוטרי חובה (ות /ם אם במסגרת השירות הצבאי כחיילי– בעבר

ואם במסגרת , משמר הגבולות /ם או כחיילי)מ"שח – מושאלים

  . התנדבות למשמר האזרחי

  

 אשר פנו לגיוס בתקופת ביצוע ,במחקר נמצא כי למרבית המועמדים

רק .  היה בסיס כלשהו של היכרות מוקדמת עם המשטרה,המחקר

כשליש מהפונים שייכו את ההיכרות העיקרית שלהם עם המשטרה 

 לחלק ניכר :זאת ועוד. לידע כללי כאזרח או לכלי התקשורת

ישירה , מהמועמדים ניתן היה לשייך מספר בסיסי היכרות מוקדמת

    .עם המשטרה, או עקיפה/ו

  

אם כהיכרות ישירה ואם כהיכרות , ההיכרות המוקדמת עם התפקיד

המניעים על  השפעה ניכרת על המוטיבציות ובעלתנמצאה כ, עקיפה

כמו גם על עמדותיהם כלפי , של המועמדים בבחירתם בתפקיד

מרכיב בולט בסוציאליזציה המקדימה של המועמדים  וכהתפקיד

  . לגיוס

  

צביעים על כך שבמרבית המקרים הבחירה בתפקיד ממצאי המחקר מ

לרקע המוקדם של אנשים יש השפעה מכרעת . השוטר אינה מקרית

על מוטיבציות  וגם ,על עמדות ותפיסות שגיבשווכן  ,ועל בחירתם ב

  . שצוינו
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מאפיינים אלה של המועמדים לגיוס מהווים נדבך ראשון בהבנת 

יאליזציה המוקדמת של היבטי הסוצ. תהליך בינוי תפקיד השוטר

 , במידה ניכרת,השוטרים והשפעתם על הבחירה בתפקיד משפיעים

תוצאה של כ ,הבחירה בתפקיד. גם על המשך תהליך הכניסה לתפקיד

, תהליך בלתי מקרי המושפע מרקעם המוקדם של הפונים לגיוס

גבולות בין השוטרים האחד היסודות הראשונים בהבניית  את מהווה 

  . תנותח בהמשךזו סוגיה .עה על מאפייני גבולות אלהלציבור ובהשפ

  

, הפרק הבא יתייחס למאפייני הכשרת השוטרים במשטרת ישראל

חשוב לציין שרק כחמישית . עובר על השוטר הנכנס לתפקידומה שול

מסיימים בפועל את הליכי , מכךמהפונים לגיוס למשטרה או פחות 

סים למשטרה נגזרת אוכלוסיית המתגיי. הגיוס ומצטרפים למשטרה

 , קבוצה סלקטיביתזוהי. מתוך אוכלוסיית הפונים ללשכות הגיוס

הכוללת רק את אוכלוסיית , מתוך כלל הפונים ללשכות הגיוס

השוטרים שסיימו בהצלחה את הליכי המיון למשטרה ובסיום הליכי 

 . המיון מימשו את כוונתם להצטרף לשורותיה
  

,  הנכנסים את הליכי הגיוס הליכי המיון עוברים השוטריםאחרי

 –  מתחילים בתהליכי ההכשרה לתפקידהם. ההשבעה וקבלת המדים

שלב זה . שלב הנתפס כבעל השפעה מכרעת על תהליך בינוי התפקיד

  .הבא בפרק ינותח כאמור
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  פרק ארבעה עשר

  

ההכשרה לתפקיד השוטר במשטרת 

  ישראל
  

  

  

    

 כפי שהוגדרה בעבר ,מטרתה העיקרית של הכשרת השוטרים

 היא לצייד את השוטר במיומנויות הנדרשות ,במשטרת ישראל

לביצוע תפקידו ולהופכו לנציג החוק כלפי הציבור במדינה 

רת השוטרים מתרכזת הכש, על מנת להשיג יעד מרכזי זה. דמוקרטית

 :(Gal, 1987)בישראל בשלושה תחומים עיקריים 

 מיומנויות הקשורות בביצוע היומיומי – מיומנויות מקצועיות •

  זהבצא סיור וכיו, חקירות: של תפקיד השוטר כגון

 מיומנויות הקשורות ביכולת ובביטחון –מיומנויות ביצועיות  •

 יכולת ,כושר גופני: העצמי של השוטר לבצע את  תפקידו כגון

  תמרון בנהיגה וכדומה

 הבאה של השוטר לרמת חינוך שתשפר את – השכלה כללית •

  איכותו

  

 עולה כי מאפייני ,מניתוח הכשרת השוטרים במשטרת ישראל

הכשרה של השוטרים במשטרת ישראל דומים במרכיביהם ה

בעיקר . עיקריים למאפייני שלב זה במשטרות אחרות בעולםה
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מאופיינות בדגמים הקלאסיים ה  שיטורבמסגרותלמאפייני שלב זה 

צבאיים  הכשרת השוטרים נשענת על דגמי הכשרה סמי. של ההכשרה

ודגש על " טוטאליים" עם דגש על סממנים ,במבנה ארגוני היררכי

כניות וכמו כן מגמות השינוי בת. תכני ידע עיוניים ונורמטיביים

לם ההכשרה משתלבות עם מגמות אופייניות למשטרות רבות בעו

ניכרת מגמה של הגדלת החלק היחסי של ההכשרה . המערבי

סיון להפחית את יקיים גם נ,  על פי הצהרת הכוונות לפחות.המעשית

  ).2004, חכימי(צבאיים בהכשרה  משקלם של הסממנים הסמי

  

בעבר התרכזה הכשרת השוטרים בהוראת התכנים המקצועיים של 

זאת תוך שימת . בהוראת החוק וסמכויות השוטר, תפקיד השוטר

דגש על שינון של הידע הנדרש ותוך שימוש בטכניקות הכשרה 

  .שמרניות

  

כנית לימודים על פי ובתחילת שנות התשעים פותחה במשטרה ת

 שהצטבר ,סיון חיוביי מודל שאומץ בעקבות נ– ם"תל  שכונהמודל

 נושא את ראשי המודל .ל"במוסדות הדרכה מקצועיים כולל צה

תכנון לפי מצבים "ו" תכנון לפי מרכיבי תפקיד"ם התיבות של המילי

  ).1992,  רוזנברג" (מתפתחים

  

כנית וכנית היו התאמה של תוהעקרונות שהנחו את מעצבי הת

. הכשרה מדורגת בשלבים מתפתחיםוהלימודים למציאות בשטח 

אינטגרציה , נטיות לתפקידוותה רליכנית היוהייחודיות שיוחסה לת

גדלת יחס התרגול המעשי מול הלימוד ה, בין תיאוריה ומעשה

  .התיאורטי וקליטה יעילה בשטח

  

 החל במשטרת ישראל מהלך להטמעת ,כנית זוובמקביל לפיתוח ת

". שיטור הקהילתי"ולפיתוח ה, יותר במשטרה" שירותיות"גישות 



  היבטים צבאיים ואזרחיים בהבניית תפקיד השוטר בישראל

  
  

  144

כניות ות של ביטויין גם ביעדי ההכשרהאת גישות אלה קיבלו 

  . ההכשרה החדשות

  

 על פי מודל ,כנית הלימודיםוגובשה ויושמה ת 1992החל משנת 

מבנה  . הארצי לשוטריםפרהסת  בקורס השוטרים של בי,ם"התל

  :הקורס הושתת בתקופה זו על חמישה שלבים

  

  .גיוס •

  .קורס שוראים •

  .חניכה ביחידות שטח •

  . לכושר מבצעיפרהסת  אימוני כושר גופני בבי- ם"בסכ •

  .קורס שוטרים בסיסי •

  

ו ממבנה הקורס שלבי קורס השוראים והחניכה  הושמט1993בשנת 

  .קוצר גם בשל אילוצי גיוסים מוגברים  משך ההכשרה.בשטח

  

 1995 - ו1994כנית הלימודים של קורסי השוטרים בשנים וניתוח ת

גדול הכתובה ניכר עדיין משקל  כניתובתשהעלה ) 1996, חכימי(

ת של זאת למרות שברמה המוצהר. "צבאי"להיבטים בעלי אפיון 

הדגשים בשנים אלה על גישות שיטור שירותיות  יוההמשטרה 

" רוקרטייםובי"מסרים אופיינו כיותר  .יותר" אזרחיות"ו

משקלם היחסי של המסרים השירותיים אילו ו, "אכיפתיים"ו

כמו כן בלטו מסרים בעלי דגש על . והפרופסינליים היה קטן יחסית

.  ואינטלקטואלייםאינטראקטיביים, מרכיבי תפקיד נורמטיביים

 של ןלמרות הכוונה המוצהרת להעלות את משקל, שיטות ההוראהב

כנית הלימודים התנהל והרי עיקר ת, "פעלתניות"שיטות הלימוד ה
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 המאופיינים  שיעורים– לייםאבדפוס קלאסי של שיעורים פרונט

  . בלמידה פאסיבית של החניך בקורס

  

 לשינוי ,י כולל נכנסה משטרת ישראל למהלך מערכת1997בשנת 

הוכנה תכנית מערכתית להטמעת . מערך ההדרכה על רבדיו השונים

לאורך כל תקופת שירותו של וכנית ההדרכה ו בכל תם"עקרונות התל

כפי שנוסחו באתר האינטרנט של ,  של התוכניתהנחות היסוד .השוטר

  :הם )www.police.gov.il (משטרת ישראל

  

  .השוטר הינו מקצוען בתחומו •

הנמשך לאורך כל , ה הינה תהליך מדרגי ומתפתחההדרכ •

  .השירות

הכשרה , ביצוע תפקיד באופן מקצועי אפשרי רק לאחר מיון •

  .והסמכה

כל הכשרה מכוונת לתפקיד ספציפי וניתנת סמוך למועד התחלת  •

  .התפקיד

, האחריות לידע המקצועי של השוטר משותפת לבית הספר •

  .למפקד בשטח ולשוטר עצמו

  

 כפי שנוסחו בתכנית הלימודים החדשה של קורס ,תכני ההכשרה

 משקלם .מתרכזים בשלושה מעגלים עיקריים, השוטרים הבסיסי

 ככל שנכנסים לתכנים הספציפיים ,כנית הלימודים עולהוהיחסי בת

  : לתפקיד

   משטרה במדינה דמוקרטית, מדינת ישראל וחוקיה–המעגל הרחב 

ה וערכים בעבודת אתיק,  ארגון משטרת ישראל– המעגל הארגוני

  המשטרה וכדומה
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סמכויות וכיוצא ,  מיומנויות תפקידיות- השוטר – המעגל הפרטני

  .כולל כושר גופני וכשירויות פיזיות, בזה

  

במסגרת תכנית כוללת זו הוחזר גם מרכיב ההתנסות בשטח כחלק 

שלב זה נקבע כחלק מהותי .  והוחזר שלב החניכה,מקורס השוטרים

כוונת שלב זה לאפשר לחניך תהליך . ר לתפקידובמהלך הכשרת השוט

בשלב זה . במצבים אמיתיים של ביצוע התפקיד בפועל, למידה מונחה

 בליווי ,מתאפשר לחניך ליישם את הידע שנרכש בקורס השוטרים

ולצבור בדרך זו ביטחון עצמי , צמוד של חונך אישי מנוסה ומיומן

  . תפקידי

  

שוטר במשטרת ישראל על כיום עומד תהליך הכניסה לתפקיד ה

, מורכבת משלושה מרכיבים עיקרייםש,  שבועות25-כנית של כות

  :)www.police.gov.il(המפורטים באתר האינטרנט של המשטרה 

  

 קורס זה קודם לקורס :ניםפחון טיקורס כושר מבצעי וב •

 עיקרו פיתוח הכושר הגופני והמבצעי של .השוטרים הבסיסי

 . שבועות4 -ורס כמשך הק. השוטרים המתחילים

 קורס המקנה לשוטרים המתחילים את :ורס שוטרים בסיסיק •

במסגרת הקורס מועברים . ההכשרה הבסיסית למילוי תפקידם

לשוטרים המתחילים ידע כללי לגבי הארגון המשטרתי וזיקותיו 

,  ידע בסיסי בדיני הראיות;למבנה החברתי של מדינת ישראל

, ידע והכוונות בנוהליםודיני העונשין וסדר הדין הפלילי 

נורמות התנהגות כולל הטמעת עקרונות בחובות וב, זכויותב

 7 -משך הקורס כ. התנהגות מצופים במסגרת מילוי התפקיד

 .שבועות
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קורס זה התוסף : )בילוש, חקירות, סיור(השלמה מגזרית  •

 עם כינונה של מערכת ההדרכה ,לקורס השוטרים הבסיסי

ו הכשרה ממוקדת למגזר  עיקר.החדשה במשטרת ישראל

כולל תקופת חניכה , משך הקורס. התפקידי אליו מיועד השוטר

  . שבועות14 -כ, ביחידה

  

נטיות ווכנית ההכשרה החדשה מבליטה כוונות לבסס יתר רלות

הגדלת יחס התרגול המעשי מול הלימוד כדי תוך , לשטח ולתפקיד

 שיטות הכשרה פעלתניות כחלק היא גם מאמצת .התיאורטי

למרות זאת . מההשתלבות במגמות כלל עולמיות בהכשרת השוטרים

 כי שיטת ההוראה העיקרית בקורס ,כנית הלימודיםועולה מניתוח ת

יחד עם . ליתאהשוטרים הבסיסי היא עדיין שיטת ההוראה הפרונט

 יש לציין כי קודם לקורס השוטרים הבסיסי עוברים המתגייסים זאת

 הכשרה בבית הספר לכושר למשטרת ישראל ארבעה שבועות של

 מוקדשת ההכשרה לאימוני כשירויות בזמן הזה .)ם"בסכ(מבצעי 

כנית ו בת,לייםא משקלם של השיעורים הפרונטיתרה מזו. בלבד

מהווה רק ו פחות במידה רבה ,הלימודים של ההשלמות המגזריות

  ).2004, חכימי(כשליש משעות ההכשרה 

  

 שינויים מבניים מסוימים  הוכנסו,כנית ההדרכהולצד שינויים בת

בית "שמו של בית הספר שונה מ. בצורת פעילות בית הספר לשוטרים

). ש"מלמ" (מרכז ללימודי משטרה"ל) ר"בא" (הספר הארצי לשוטרים

 ממרכז שייעודו הכשרת שוטר :שינוי זה נכרך בשינוי תפיסתי

היודע לבצע " מקצועי"להכשרת שוטר , ורסטילי היודע לעשות הכל

בנוסף נערכו שינויים . את עבודתו בתחום שאליו הוכשרהיטב 

כך שיעסקו בהדרכה בלבד ופותחו , בהגדרת תפקידי סגל ההדרכה

 הופחת השימוש בסממנים צבאיים כן. מיומנויות המנהיגות שלהם
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 התרת קריאה למפקד בשמו, ומשמעתיים כמו ביטול חובת ההצדעה

  ). 2001, בשן(וכדומה 

  

 שהוטמעה במשטרת ישראל שילבה רכיבים כנית ההכשרה החדשהות

כנית ו הוערכה כת היא באופן כללי.מתקדמים במערך ההכשרה

לפחות ברמת השוטרים , שהטמעתה במשטרת ישראל הצליחה

עם זאת נושא ההכשרה הממוקדת ). 2002, 'כרמלי ואח(הזוטרים 

בתפקיד מול ההכשרה הכללית הרחבה מהווה עדיין סוגיה שנויה 

 :לשיטה הזו מיוחסים יתרונות כגון. במחלוקת במשטרת ישראל

חיזוק הקשר , הובלה של השוטר להתמקצעות בתחום עיסוקו

אולם לצד . המקצועי בין גורמים בתוך התחום המקצועי ועוד

פגיעה ביכולת הטיפול : מות גם בעיות בהטמעת השיטההיתרונות קיי

פגיעה ביכולת השוטר , תחומיים בשטח באירועים מורכבים ורב

קושי מערכתי בניוד שוטרים בין , יה מערכתיתיבשטח לפתח רא

 ). 2002, 'כרמלי ואח(ועוד  מגזרים ובין תפקידים
  

אל מתח עם עקרונות שאימצה משטרת ישר, עוד יש לציין בהיבט זה

לפיהם השוטר מטפל בבעיות , בעקבות הטמעת השיטור הקהילתי

  .מגוונות ורב תחומיות

  

 במשטרות ם הדומים למאפייני,לצד מאפייני הכשרת השוטרים

עולים במחקר שנערך מאפיינים ייחודיים שניתנים , מערביות אחרות

  .)2004, חכימי(לייחוס להכשרת השוטרים במשטרת ישראל 

  

עים על מרכיבים ייחודיים במאפייני הרקע של ממצאי המחקר מצבי

השוטרים מהווה אוכלוסיית , כפי שכבר צוין. השוטרים המתחילים

בטרם (הנכנסים נגזרת מאוכלוסיית הפונים ללשכות הגיוס 

 לפיכך ניתן לשייך להם מאפיינים הדומים .)ההצטרפות למשטרה
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 מלא עם זאת דמיון זה אינו. לאלו שנסקרו בשלב הבחירה בתפקיד

  : משני טעמים

   

אוכלוסיית המתגייסים למשטרה היא קבוצה שצוין  כבר ראשית

הכוללת את אלו , סלקטיבית מתוך כלל הפונים ללשכות הגיוס

  הם בסיום הליכי המיון.שסיימו בהצלחה את הליכי המיון למשטרה

  .מימשו את כוונתם להצטרף לשורותיה

   

 השוטרים המתחילים ושנית מאז התייצבותם בלשכות הגיוס עברו

קורס הכושר , ההשבעה וקבלת המדים, הגיוס, את שלבי המיון

  . היקלטות במסגרת ההכשרה ועוד, המבצעי

  

שורות המשטרה יש תוך נראה כי לתהליכים אלה ולמעבר אל 

 על מאפייניהם של השוטרים המתחילים , במידה זו או אחרת,השפעה

  .השקפותיהםעל ו

  

 המתחילים מתגייס למשטרת ישראל רובם המכריע של השוטרים

חלקם גם לאחר תקופה של שירות בצבא ולאחר שירות צבאי מלא 

אף כי השירות הצבאי מהווה תנאי לגיוס גם במשטרות . הקבע

שהוא שירות חובה , ל"נראה כי למאפייני השירות בצה, אחרות

קיימות השלכות ייחודיות , ומהווה מרכיב מרכזי בהוויה הישראלית

בראש וראשונה יש לשירות הצבאי . ייני השוטר הישראליעל מאפ

השוטר הישראלי מתגייס בגיל מבוגר . השפעה על גיל הגיוס למשטרה

גבוה יחסית מתגייסים אחוז  ו)25הגיל הממוצע מעל לגיל (יחסית 

  . ה בעל משפחואה) כרבע(

  

רוב המכריע של השוטרים הנכנסים מסיימי יות ההב ,זאת ועוד

ניתן לייחס להם התנסות מוקדמת במערכת של סדר  ,שירות צבאי
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רובם ככולם עברו טירונות בצבא ומרביתם אף המשיכו . ומשמעת

לחוות בשירותם הצבאי את אורח החיים הכרוך בהשתייכות לארגון 

הסמלה , עם מרכיבים חזקים של פיקוחארגון  – "טוטאלי היררכי"

  .וכדומה

  

קשור , טרים הנכנסיםהנובע מרקעם הצבאי של השו, היבט נוסף

למעלה ממחצית המתגייסים למשטרה הם . בכישוריהם של החניכים

ניתן להניח כי למרבית השוטרים הנכנסים יש . בעלי רקע צבאי קרבי

כך גם ניתן להניח . מיומנויות בסיסיות לפחות בכישורי לחימה

, במצבי לחץ, שלחלק גדול מהם יש התנסות בפעולות משימתיות

  . וביחסים החברתיים הכרוכים בהם, במצבי סכנה

  

על רקע מאפיינים אלה של חניכי הקורסים עולות בהתייחסויות 

משתתפי המחקר השגות באשר לנחיצותם של מאפיינים טוטאליים 

 ן שני היבטים עיקריים באפיונ נמצאובהשגות החניכים. אלה

, חכימי(מקושרים לרקעם האישי ה ,הטוטאלי של מסגרות ההכשרה

2004:(  

  

המסגרת הפנימייתית של ההכשרה מוזכרת כבלתי מתאימה  •

 . לנוכח גילם ומצבם המשפחתי,למצבם האישי של החניכים

 בשל ניסיונם ,היבטי המשמעת והסדר מוזכרים כבלתי נחוצים •

 לנוכח היותם ,מעליביםנתפסים כ הם. הצבאי של החניכים

  .אנשים בוגרים

  

ים ואולי דווקא נראה כי למרות הרקע הצבאי של חניכי הקורס

קיימות בקרב השוטרים המתחילים ציפיות למתכונת הכשרה , בגללו

  . פחותיותר ונוקשים" אזרחיים"בעלת מאפיינים 
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עולים , מעבר לייחוד במאפייני הרקע של החניכים במסגרת ההכשרה

.  המתייחסים למתכונת ההכשרה עצמה,במחקר מאפיינים ייחודיים

קיבל ביטוי גובר  ם במשטרת ישראלהכשרת השוטריבמרכיב ייחודי 

". תגבורים"ה מרכיב –  המתח הביטחוני בשל,בתקופת ביצוע המחקר

בו , במסגרת ההכשרה של משטרת ישראל קיים מצב יוצא דופן

כבר " שטח"לחניכי הקורסים יש מגע אינטנסיבי יחסית עם ה

חניכי הקורסים יוצאים למשימות תגבור של יחידות . ה זובתקופ

כוחות ב ורך או כאשר יש צ,תקופות של לחץ גובר ביחידות ב,השטח

הוצאת חניכי הקורסים לתגבורים . משטרתיים בהיקפים גדולים

מהווה אפיון כמעט אינהרנטי של קורסי היא . רווחת כבר שנים רבות

יציאות החניכים בקורסים לתגבורים משפיעות . ההכשרה לתפקיד

  : ורסבמידה רבה על מהלך ההכשרה של השוטר בק

במרבית המקרים ההקפצות לתגבורים אינן מתוכננות ואינן  •

 נגרמים כך. כנית הקורס הקבועה מראשומשתלבות בת

 .שיבושים למהלך הקורסים

במרבית המקרים משובצים החניכים היוצאים לתגבורים  •

במשימות הנקשרות לתחומי העיסוק הביטחוניים של 

 ההכשרהמשימות אלה נתפסות כהסטה של תכני . המשטרה

 . כני של הקורסווכהפרעה לרצף הת

של " טוטאליות"בנוסף משפיעה היציאה לתגבורים על שבירת ה •

החניכים עוזבים את מתקני ההדרכה . מסגרת ההכשרה

 מבנה , וכתוצאה מכךהפנימייתיים לטובת יחידות בשטח

 . הפעילות של יחידות כיתתיות משתנה וכדומה
  

ת לשוטר הנכנס לחוות את למרות היותם של התגבורים הזדמנו

 לתפקיד יםנטיווכבלתי רלהם נתפסים , חוויית המפגש עם השטח

להפריד בין של החניכים ה ייש נטי. וילא למהלך ההכשרה מפריעיםוכ

 שכן הם , אותםהתנסות זו לבין מרכיבי התפקיד הממשיים ולתחום
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 בהתאם. כנית ההכשרהולי מתאמהווים אילוץ כפוי ולא חלק אינטגר

כבלתי קשורה לתחום השיטור " תגבורים" נתפסת היציאה ללכך

ביקורות החניכים לכי גם נראה . ומעוררת מידה רבה של התנגדויות

 על הערכותיהם את הקורס גם יש השלכות ,נגד היציאה לתגבורים

  .בהיבטים אחרים

  

אף כי התגבורים נתפסים על ידי החניכים ועל ידי המערכת 

הרי הם מהווים , להכשרת השוטריםהמשטרתית כמרכיב חיצוני 

נראה כי מרכיב . חלק בלתי נפרד ממאפייני הכשרת השוטר הישראלי

יוצק אל תוך , הרווח בקורסי ההכשרה לתפקיד במשך שנים רבות, זה

  ):2004, חכימי(הכשרת השוטרים מאפיינים מבניים ייחודיים כגון 

רך בשל הצו, הגמשה של מבנה הקורסים ושל תכניות הלימודים •

ועירוב יסוד אינהרנטי בלתי צפוי בתוך , בשיבוץ התגבורים

   .המתוכנן והקבוע מראש של הקורס, המערך הסדור

 בין מעברים, "שוטר"הו" חניך"המעברים לסירוגין בין תפקידי  •

מבנה פעילות פאסיבי בכיתה אחידה למבנה פעילות אקטיבי של 

 .במהלך תקופת הקורס, שוטרים יחידים בשטח

 .כיחידת פעילות) כיתת הלימוד(בני של המחלקה פיצול מ •

 .מעברים לסירוגין בדפוסי היחסים בין חניכים וסגל •

  .עירוב בין משימות שיטור ומשימות ביטחון שוטף •

לתפקיד במפגש " הסמכה"ההתנסות כלובשי מדים עוד טרם  •

 .יה אזרחיתיעם אוכלוס

התנסות במפגש תפקידי עם שוטרים ותיקים כבר במהלך  •

 .הקורס
  

 של המתגייסים למשטרת ישראל ושל ,נראה כי מאפיינים אלה

 יוצקים מרכיבים ייחודיים לתפקיד השוטר ,הכשרת השוטרים בה
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של ,  כמעט מבני,היותם של התגבורים מרכיב אינהרנטי. ולתפקודו

 מעלה את השאלה אם ניתן אולי ,קורסי ההכשרה במשך שנים רבות

 ההתנסות בהם כמרכיבים לשלבם כחלק ממערך ההכשרה ולעבד את

 מאפיינים אלה יוצרים עירובים ,כך או כך. של התנסות בשטח

  הם יוצרים גם. בהכשרת השוטרים" אזרחי"ו" צבאי"מיוחדים בין 

  . בהמשךן אשר יידועירוב, עירוב בין גבולות פתוחים וסגורים

  

גם השפעה בסיסית על מאפייני שלב המפגש עם יש לנושא התגבורים 

  .פרק הבאב ינותחו  מאפיינים אלה.התפקיד
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  פרק חמישה עשר

  

מאפייני שלב המפגש עם התפקיד 

  במשטרת ישראל
    

  

  

  

גם במשטרת ישראל נעשה , בדומה למשטרות אחרות בעולם המערבי

סיון להבנות את שלב המפגש עם התפקיד לשלב בתהליך הכניסה ינ

כנית ההכשרה החדשה של משטרת ובמסגרת ת. לתפקיד השוטר

הליך הכשרתו של השוטר  פותח מחדש פרק החונכות בת,ישראל

כמתואר באתר האינטרנט של משטרת ישראל , הנכנס לתפקידו

)www.police.gov.il( . שלב זה משובץ במהלך ההשלמות המגזריות

 ומטרתו לתת מענה לבעיית הצמודות לקורס השוטרים הבסיסי

החונכות . לבין הנעשה בשטח, החיבור הנכון בין הנלמד בהכשרה

פקיד בכיר בתחנת המשטרה שבה מיועד בוגר מתבצעת על ידי בעל ת

תוכנית החונכות מורכבת מהפעילויות שעל החניך . ההכשרה לשרת

היא חושפת . בהתאם לתפקידו החדש ולהכשרה שעבר, להתנסות בהן

ובכך מיועדת לשפר את , את החניך בהדרגה למציאות התפקיד

  .בטחונו האישי בתפקיד

  

 ,הצמדה של חונך לחניך – הוא הדרכה בשטח עיקרו של שלב זה

קרון בסיסי בחונכות הוא יע). 1997, רוגל" (אחד על אחד "בשיטה של
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עקרונות נוספים שנקבעו היו התאמת . הקפדה על חונך אישי קבוע

 חשיפה הדרגתית ומכוונת ,גישת החונך לשלב ההסתגלות של החניך

 יחד עם פיתוח תכני. של החניך להתנסויות והערכה מעצבת של החניך

 .פותחו לשלב זה גם תבחיני הערכה, הדרכה להכשרה בשטח

 עוקב החונך אחר התקדמותו של החניך ומדווח עליה ,באמצעותם

  ). 1997, רוגל(

  

למרות ששלב החניכה בשטח זוכה להערכות חיוביות מצד חניכי 

עדיין ניכרים קשיים ביישומו של פרק זה בהכשרת , הקורסים

   ).2002, 'כרמלי ואח(השוטרים 

  

מעבר לקשיים הארגוניים במיסודו של שלב זה אל תוך מסלול 

עולות במחקר שהתבצע במשטרת , הכניסה של השוטר לתפקידו

ישראל אבחנות מיוחדות לגבי מאפייני המפגש עם התפקיד בתהליך 

  ). 2004, חכימי(כניסתו של השוטר הישראלי לתפקידו 

   

אלי עם השטח מהמחקר עולה כי המפגש הראשוני של השוטר הישר

) Van Maanen )1973 כפי שאופיין על ידי ,אינו בהכרח שלב מובנה

בשונה ממרבית . בהתייחסו לתהליך הכניסה של השוטר לתפקידו

קשה לתחם את המפגש עם התפקיד במשטרת , המשטרות בעולם

עוקב לשלב ההכשרה הוא אינו בכל מקרה . ישראל בשלב מוגדר

שראלי את המפגש עם השטח עוד לעיתים חווה השוטר הי. לתפקיד

 לעיתים במהלכו או ברווח שבין ;בטרם כניסתו לקורס השוטרים

כנית והשלב המובנה של תגם . קורס השוטרים להשלמה המגזרית

שתול במהלכה  אלא, החונכות אינו עוקב לשלב ההכשרה הפורמלית

אותו לפיכך קיים קושי לבודד . כחלק מההשלמה המגזרית לתפקיד

  .שרה לתפקידמשלב ההכ
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 המקשה על היכולת להתייחס לשלב זה כאל שלב מובנה ,היבט אחר

מתייחס למאפייני המתגייסים למשטרה ולמאפייני , בפני עצמו

תהליך זה  כורך בתוכו . תהליך כניסתו של השוטר הישראלי לתפקידו

עם " מצבי מפגש"היוצרים לשוטר הנכנס , מספר מרכיבים ייחודיים

, חכימי(לי של המפגש עם השטח אר לשלב הפורמהתפקיד טרם המעב

2004:(  

  

לחלק גדול מהמתגייסים למשטרת ישראל , ראשית כפי שכבר נסקר

בחלק .  עם התפקיד, ישירה או עקיפה,יש היכרות מוקדמת

 הנרכש ,מהמקרים מבוססת ההיכרות המוקדמת על מידע עקיף

עם . ת מכרים או בני משפחה המשרתים או שירתו במשטרהבאמצעו

להם היכרות קרובה יותר עם שקיים נתח לא קטן של שוטרים  ,זאת

 במסגרת השירות  אם התנסות– התנסו בו בפועלהם תפקיד השוטר ו

 ואם במסגרת ,ב או במשטרה הצבאית"במג, מ" בשח:הצבאי

  .התנדבות למשמר האזרחי

  

רות הצבאי אותו עובר הרוב המכריע של  מרכיבי השי,בנוסף לכך

, המתגייסים למשטרת ישראל גם בתפקידים שאינם תפקידי שיטור

נטיים גם לשירות וומאפשרים לשוטר הנכנס התנסות במצבים הרל

צבאיים של משטרת  נראה כי המאפיינים הסמי. במשטרת ישראל

היבטי , מבנה ארגוני דומה למבנה הצבאי,  לבישת מדים:ישראל

 כבר מוכרים לשוטר ,המסגרת הלוחצת וכדומה, מעת והסדרהמש

קבוצה זו של שוטרים כבר . תנסות בשירות הצבאיההישראלי מה

אותם הם פוגשים ש הדומים לאלה ,מצבים תפקידיים חוותה

גם אם התנסויותיהם היו שונות . בתפקידיהם המשטרתיים

, ידמצבי המפגש החדשים עם התפקלמהתנסויותיו של השוטר הנכנס 

הרי המפגש המוקדם עם מערכות דומות מצמצם את הפערים 

  .בספרות המחקריתלהתנסויות אלה המיוחסים 
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, בתהליך כניסתו של השוטר הישראלי לתפקידו מרכיב בולט אחר

 יציאותיהם של – "תגבורים"ההוא , נסקר בפרק הקודם אשר

כפי . קורסי השוטרים לתגבר יחידות שדה במשימותיהםהחניכים ב

גם אם המשימות בהם עוסקים השוטרים , וין כבר בפרק הקודםשצ

הרי , במהלך התגבורים שונות מתפקידים שגרתיים של שוטרים

במהלך התגבור בא השוטר במגע תפקידי עם שוטרים ותיקים ועם 

חווה מצבים אופייניים , מתוודע ליחסי התפקיד השונים, הציבור

  .לתפקיד ועוד

  

ות המתנה לפני היציאה לקורסים או למרכיב זה יש להוסיף תקופ

 ביחידות היעד שלו השוטר הנכנס מעביר את התקופות הללו. ביניהם

גם בתקופות אלה השוטר נפגש בפועל עם . או ביחידות שדה אחרות

  .מצבי תפקיד

  

מרכיבים אלה ואחרים מטשטשים את המעבר לשלב המפגש עם 

 המחקרית  המשויך בספרות,"הלם המפגש"התפקיד ומעמעמים את 

  . לשלב זה

  

למצבים אלה יש השפעה מרככת על המעבר של השוטר למפגש אמנם 

) 2004, חכימי( במחקר שנערך במשטרת ישראל ,עם זאת. עם השטח

נמצא כי להתנסויות אותן עובר השוטר הנכנס בשטח יש השפעה 

 מציינים השוטרים הוא דווקא ןעיקרן של ההשפעות אות. מצטברת

בחלק גדול מהמקרים מאופיינות . ורח החייםברובד האישי ובא

הכרוכות לעיתים במעבר , השפעות אלה כהשפעות מבגרות ומפכחות

חברת " כבר בשלב זה ניכרת תחילת ההשתייכות ל,ואולם. משברי

.  תפיסת הגבולות שבין השוטרים לציבור גםואיתה" השוטרים

יים בשינוי היחסים החברתכרוכה במרבית המקרים תפיסה זו אינה 

: זאת ועוד. של השוטר עם סביבתו החברתית על רמותיה השונות
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בדרך מציינים , שוטרים אשר מרגישים שינוי ביחסיהם החברתיים

 בפרט בכל האמור במעורבות חברתית –כלל את השינוי לטובה 

  .ובמעמד חברתי

  

בתקופת המפגש הראשוני של השוטר עם השטח מתעצבים גם 

  .בהם יעסוק הפרק הבא, קידמרכיבי הכניסה למילוי התפ
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  פרק שישה עשר

  

 השוטר במשטרת הכניסה למילוי תפקיד

  ישראל
  

  

    

  

אינו שלב , כמו המפגש עם התפקיד, גם המעבר לתפקיד השוטר

מבחינה . מתוחם בתהליך כניסתו של השוטר הישראלי לתפקידו

לית מתחיל שלב הכניסה למילוי התפקיד מרגע גיוסו של אפורמ

ראל היא סמכות סמכות השוטר ביש. השוטר למשטרת ישראל

 היא .יהסמכה כלשהב בהכשרה או הסטטוטורית שאינה תלוי

מוענקת לכל שוטר שהושבע לשרת במשטרת ישראל מרגע גיוסו 

ואולם הפנמת התפקיד היא תחושה סובייקטיבית ). 2003, גימשי(

נראה כי לאורך מהלך הכניסה לתפקיד . אשר משתנה מאדם לאדם

, קבות אירועים קריטיים שונים בע או באופן הדרגתי,מאמץ השוטר

. את תחושת ההשתייכות למשטרה ואת זהות התפקיד של השוטר

מידת ההפנמה ומשך הזמן שתהליך זה אורך עשויים להשתנות 

הבדלים בין הסביבות , בהתאם למאפיינים אישיים של השוטר

  .נסיבות תהליך קליטתו בארגון וכיוצא בזה, הקולטות

  

) 2004, חכימי(השוטר במשטרת ישראל תפקיד ל הכניסהבמחקר על 

 יותר , כי בקרב שוטרים ותיקים יש מידת הסכמה גבוהה,נמצא

 עם עמדות ותפיסות, מאשר בקרב שוטרים בשלבי הכניסה לתפקיד
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 ,ששויכו בספרות המחקרית לתפיסות הקלאסיות והמסורתיות יותר

 בנוסף לכך נמצא .באפיונה המסורתי" תרבות השוטרים"כמו גם ל

, מהודהרהורי עזיבה וכ, שחיקה, מגמות נוספות כגון לחץזוק  של חי

 בדומה לעולה בספרות זאת. לאורך שלבי הכניסה לתפקיד

  . המחקרית

  

 משקלם של .םה בהרכב חוג החברים שלשינוי בולט אחר נמצא

גדל לאורך שלבי הכניסה לתפקיד ונמצא  השוטרים בחוג החברים

 של הצטופפות ,זוהמגמה ה. קיםתיו במיוחד בקרב השוטרים הוגבוה

יחסית ברשתות החברתיות של השוטרים לאורך שלבי הכניסה 

מתקשרת למגמות המדווחות בספרות המחקרית בדבר , לתפקיד

נטיות להסתגרות חברתית ולאפיוני הגבולות הנקשרים לתפקיד 

  .השוטר

  

שינוי נוסף נמצא בהתייחס לתפיסת השוטרים את כשירותם 

ה בתפיסת הכשירות בקרב שוטרים ותיקים יעלי ניכרה .לתפקיד

בולט במיוחד הפער . לעומת השוטרים שבסיום שלב ההכשרה

נראה . בין שתי הקבוצות" הכרת השפה המקצועית"בתפיסה של 

שמרכיב זה של הכשירות לתפקיד מתקשר גם הוא למאפייני הגבולות 

  . המיוחסים בספרות המחקרית לתפקיד השוטר

  

נבדקו עמדותיהם של השוטרים לגבי הזיקה שבין לעומת זאת כאשר 

יה חזקה לכיוון ינמצאה נט, המשטרה והשוטרים לבין הציבור

 למידה גבוהה של הזדהות ,כלומר, הגבולות הפתוחים עם הציבור

תפיסות אלה נמצאו חזקות יותר ואולם . ושל שאיפה למגע עימו

בהתייחסויות השוטרים לדגם הרצוי של תפקיד השוטר מאשר 

  . בהתייחס להעדפתם האישית במגע עם הציבור
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באופן כללי נמצא במחקר זה כי אפיון תפיסות התפקיד והעמדות 

מובן כי מערכת האמונות . החברתיות של השוטרים אינו אחיד

ידו מושפעת ממכלול של גורמים והערכים של השוטר במילוי תפק

רקעם האישי ל הקשורים גורמים. חברתיים ותרבותיים, אישיים

חוויותיהם האישיות בטרם גיוס ובמהלך ל, והחברתי של השוטרים

גורמי ל, ציפיותיהם מהתפקידומניעיהם ל, שלבי הכניסה לתפקיד

מצבם למאפייני תפקידם ולגורמים ארגוניים ומצביים וכן לתהליך ו

עם זאת נראה כי לנוכח המאפיינים הייחודיים של משטרת . כחיהנו

של השוטר הישראלי ושל תהליך הכניסה לתפקיד השוטר , ישראל

במשטרת ישראל מאפייני תפיסות התפקיד והעמדות התפקידיות של 

  .השוטרים מורכבים יותר ונתונים להשפעות מתערבות נוספות

  

 םם אשר בהשקפותיהממצא מעניין שעלה במחקר הוא שלצד שוטרי

, ניתן היה למצוא דומיננטיות של תפיסת תפקיד אחת על פני האחרות

 של דפוסים משולבים ודפוסי כלאיים אחרים עם רבים נמצאו

כמו כן נמצא . תפיסות תפקיד שונות ולעיתים אף מנוגדות במהותן

גבולות " נוטות לם שעמדותיה,אחוז גבוה יחסית של שוטרים

 גם נמצאה" גבולות פתוחים"הנטייה ל. בורביחסם לצי" פתוחים

בקרב שוטרים המחזיקים בתפיסות תפקיד שניתן לייחס להן עמדות 

  . של גבולות סגורים יותר

  

מצביע על עירוב של מגמות , ניתוח הכניסה למילוי תפקיד השוטר

נמצא כי על פי תפיסת השוטרים הוותיקים דפוסי   במחקר.ואפיונים

מגע עם הציבור מאשר על פי שוטרים בשלבי התפקיד כרוכים בפחות 

 ,תיקים תפיסת התפקידובקרב השוטרים הולעומת זאת . הביניים

, לבישת המדים כגורם משיכה.  גבוהה יותר,ככרוך במתן שירות

משפיעה יותר על , מרכיב שניתן לאפיינו כמבחין בין השוטר והציבור

זאת היבט עם . שוטרים ותיקים מאשר על שוטרים בשלבי הביניים
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אשר . תקוח והסמכות שבתפקיד נחלש כגורם משיכה עם הווהכ

 נראה כי מידת ההתחברות בין שוטרים גוברת ,להתחברות החברתית

כל אלה יוצרים עירובים ושילובים בין . במעבר למילוי התפקיד בפועל

  .ובין גבולות פתוחים וסגורים" אזרחיות"ו" צבאיות"מגמות 
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  סיכום

  

המתח שבין צבאי ואזרחי בתהליך בינוי 

    במשטרת ישראל תפקיד השוטר

  

  

  

  

 של תהליך בינוי תפקיד , זה מובא ניתוח מסכםספרלסיומו של 

ההשערה בבסיסו של ניתוח זה היא . השוטר במשטרת ישראל

שמאפייניה הייחודיים של משטרת ישראל כארגון ומאפייני הכניסה 

ת ישראל יוצקים תכנים מיוחדים לתהליך לתפקיד השוטר במשטר

  . בינוי התפקיד ולאפיוני תפיסות התפקיד

  

מוצגות , ספר הראשון של הו שנסקרה בחלק,בספרות המחקרית

דילמות מרכזיות המיוחסות למקומה של המשטרה בחברה 

, למעמדה הציבורי, לתפקידיה, לייעודה, דמוקרטית המודרנית

; Morgan ,1997 ;Jones et al. ,1996 (למאפייניה המבניים ועוד

Kleinig ,1996 ;Bayley and Shearing ,1996 ;Cox ,1996 ;

Radelet and Carter ,1994 ;Langworthy ,1986 ;Klockars ,

1985 ;Ericson ,1982 ;Bittner ,1980 ;Sykes ,1977 ;Manning ,

1977 ;Drummond ,1976 ;Blumberg and Neiderhoffer ,1976 ;
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Reiss, 1971 ;Freidson ,1970 ;Hahn ,1970 ;Bordua ,1968 ;

Hall ,1968 ;Skolnick ,1966.(  

  

" צבאיים"עיקרן של דילמות אלה מיוחס למתח שבין היבטים 

מתגבר בחברה המערבית של  הזמתח . באפיון המשטרה" אזרחיים"ו

משטרת ישראל מאופיינת מראשית . המאה העשרים ואחתתחילת 

לבין " קלאסיים" משטרה י בין תפקיד:דרכה בטשטוש תפקידים

אשר על ). 1998, בועגל; 2003, גימשי" (ביטחוניים צבאיים"תפקידים 

כן ביטויין של הדילמות המבניות המתוארות בספרות מקבל צביון 

  .ייחודי במשטרת ישראל

  
מאפייני הוצגו , המשך לאפיון המשטרה כארגון וכנגזרת ממאפייניהב

 אשר עולה מהספרות המחקרית ,ציר ניתוח מרכזי. תפקיד השוטר

" צבאיים"מתקשר למתח שבין מרכיבים  והדנה בתפקיד השוטר

הוא היבטי הגבולות שבין השוטר , באפיון המשטרה" אזרחיים"ו

; Cranck ,1998 ;Cox ,1996; 2004, חכימי (וסביבתו החברתית

Kleinig ,1996 ;Brown and Campbell ,1994 ;Radelet and 

Carter ,1994 ;Skolnick and Fyfe ,1993 ;Evans et al. ,1992 ;

Berg ,1992 ; Bouza ,1990; Drummond ,1976 ;Harris ,1973 ;

Symonds ,1972 ;Hahn ,1971 ;Westley ,1970 ;1956 ;

Neiderhoffer ,1967 ;Skolnick ,1966 ;Banton ,1964.(  

  

 המיוחסים בספרות המחקרית , הוצגו סוגי גבולות שוניםה זבספר

 , ונדונו היבטים של סגירות וחדירות בגבולות אלה,לתפקיד השוטר

מגמות החברתיות המאפיינות את דפוסי השיטור בהתייחס ל

  .בעשורים האחרונים
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היבטי הגבולות שבין השוטר לסביבה החברתית משמשים בעבודה זו 

 המבחינה בין דפוסי שיטור ,גם כציר מרכזי לבנייתה של טיפולוגיה

בשנים האחרונות עולה בספרות ). 2004, חכימי(ותפיסות תפקיד 

. כתרבות מונוליטית" תרבות השוטרים"המחקרית התנגדות לניתוח 

מוצעות גישות לראייתה של תרבות השוטרים במושגים מגוונים יותר 

, .Paoline ,2003 ;2001 ;Paoline et al (ותלויי נסיבות והקשר

2000 ;Herbert ,1998 ;Kleinig ,1996.( כחלק מביקורת זו מובאות 

ם אפיוניה בין המציעות הבחנה, בספרות טיפולוגיות מסוגים שונים

, Paoline ,2001 ;Worden ,1995 ;Reiner (תפקידה תפיסות של

1992 ;Berg ,1992 ;Broderick ,1987 ;Muir ,1977 ;Wilson ,

1968b.(  

  

כפי שהוא מקבל ביטוי , נבחן תהליך הכניסה לתפקיד השוטרבספר 

תהליך זה מתחיל בעצם הבחירה . לאורך שלבי הכניסה לתפקיד

בסוציאליזציה המקדימה החל : אף קודם לכןבתפקיד ואולי 

דרך , עבור דרך ההכשרה לתפקיד,  עובריםהשוטרים הנכנסיםש

. כניסה למילוי התפקיד בפועלכלה במפגש הראשוני עם התפקיד וה

ניתוח תהליך הכניסה לתפקיד במשטרת ישראל מדגיש עירוב בין 

 לאורך כל שלבי הכניסה ,רכיבים צבאיים לרכיבים אזרחיים

 מתקשר בחלקו לתהליכים מובנים של בינוי  זה מאפיין.תפקידל

  . הגבולות בין השוטר וסביבתו החברתית

  

כפי שהובא בסקירת הספרות בחלקה ,  בתפקידשלב הבחירהניתוח 

 מצביע על כך ,השני של העבודה ובהתייחס למקרה הישראלי

היא . שבמרבית המקרים הבחירה בתפקיד השוטר אינה מקרית

 סלקציה עצמית של המועמדים לגיוס על רקע מוטיבציות תוצאה של

ציפיות ומרכיבים , קשרי משפחה ורשתות חברתיות, מוקדמות
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, .Bennett et al; 2004, חכימי ("סוציאליזציה מקדימה"נוספים של 

1997 ;Radelet and Carter ,1994 ;Shaw ,1992 ;Little ,1990 ;

Fielding ,1988a ;1988b ;Hopper ,1977 ;Van Maanen ,1973.(  

, משטרה הלש הפונים ללשכות הגיוס ,גיוסם של המועמדיםכן גם 

 הם בעמידתם במבחני מיון שונים שהמערכת מעמידה בפנימותנה

)Cordner and Sheehan ,1999;;1998 ,Lord   Cox ,1996 ;Alpert 

and Dunham ,1992 ;Territo et al. ,1985 ;Drummond ,1976 ;

Neiderhoffer ,1967 .( כבר בשלבים הראשוניים של הבחירה

המיון העצמי והמערכתי מעצבים , בתפקיד והגיוס למשטרה

ניתן לאפיין את . יה הנקלטתימרכיבים של גבולות באפיון האוכלוס

 ,אוכלוסיית הפונים לגיוס ואת אוכלוסיית המתגייסים בפועל

; Bennett et al. ,1997 (כאוכלוסיות מובחנות במידה מסוימת

Sherman ,1994 ;Shaw ,1992 ;Radelet and Carter ,1991 ;

Lundman ,1980 ;Drummond ,1976 ;Van Maanen ,1973 ;

Hahn ,1971.(  

  

,  האופייניות לכלל המשטרות בעולם המערבי,"אזרחיות"מגמות 

הרחיבו בשנים האחרונות את המעגלים החברתיים של אוכלוסיות 

ט בארץ ובעולם הוא הגידול בגיוס מרכיב בול. השוטרים הנקלטים

   שוטרים בעלי השכלה אקדמית ועוד, מגזרי מיעוטים עדתיים, נשים

)Paoline et al. ,2000 ;Langworthy and Travis ,1994 ;Shaw ,

1992 ;Hahn ,1971 .( בהיבט זה ניתן לאפיין יתר חדירות של

  .הגבולות החברתיים

  

 בהתייחס למאפייני ,בולותהיבטים אלה של סגירות מול חדירות הג

של דומים במשטרת ישראל לאלו , ה המתגייסת למשטרהיהאוכלוסי
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למאפיינים אלה יש להוסיף את . משטרות מערביות אחרות בעולם

ניתוח מאפייני . המרכיבים הייחודיים יותר למשטרת ישראל

סוציאליזציה "המועמדים לגיוס למשטרת ישראל ומאפייני ה

גורם המשפיע הינו המרכיב הצבאי כך ש על שלהם מצביע" המקדימה

). 2004, חכימי( כבר בשלב הבחירה בתפקיד ,על בינוי תפקיד השוטר

מאפיין בולט וייחודי למדי של המתגייס למשטרת ישראל הוא הרקע 

ל מהווה תנאי לגיוס למשטרה וחלקם "השירות בצה. והצבאי של

, רכיב זה משפיעמ. הגדול של הפונים לגיוס הם בעלי רקע צבאי קרבי

, על יציקת תכנים צבאיים לאפיון המערכת המשטרתית, לכאורה

כמו כן לרקע . ועימם גם על חידוד הגבולות הנקשרים לתפקיד השוטר

השפעה ניכרת על אפיון תכני יש המתגייסים מהקרבי של חלק גדול 

ההשפעות המבניות לצד , ואולם. התפקיד ומרכיבי ביצועו

נקשרות לחידוד ה ,הצבאי של השוטריםוהתפקודיות של הרקע 

 נראה כי המשמעויות החברתיות של השירות ,הגבולות ולהבלטתם

ל בחברה "הצבאי בחברה הישראלית וההקשר הסולידרי שיש לצה

הישראלית יוצקים דווקא השפעות אינטגרטיביות יותר למאפיין זה 

של השוטר הישראלי וגבולות יותר דיפוזיים בין השוטר לסביבה 

עדיין השירות , למרות מגמות השיסוע בחברה הישראלית. חברתיתה

לסמלי השירות הצבאי יש ו ,הצבאי מהווה בה גורם מלכד ומאחד

רקעם הצבאי של . עדיין השפעה משלבת במרבית חלקי החברה

על הרשתות החברתיות גם השוטרים הנכנסים משפיע במידה ניכרת 

. דותיהם החברתיותועל עמ, לפחות במועד גיוסם למשטרה, שלהם

בין  השפעה של ריכוך הגבולות בין השוטר הנכנס ל ישלכל אלה

  .סביבה החברתיתה

  

 לתפקיד עולים מרכיבים אמביוולנטיים שלב ההכשרהגם בניתוח 

  . בהקשרים של צבאיות מול אזרחיות ובסוגיית בינוי הגבולות
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  חניכי הקורסים שהשתתפו במחקר מצביע עלם שלמאפייניהניתוח 

בקרב החניכים אחוז גבוה יותר של בעלי מספר קרובי משפחה ש כך

כמו כן .  בהשוואה לאוכלוסיית המועמדים לגיוס,ומספר מכרים

חלקם של החניכים שהוריהם משרתים או שירתו בעבר במשטרה 

כבר בשלב זה נראה כי . גבוה יותר מאשר בקרב המועמדים לגיוס

. יהיות באפיון האוכלוסניכרים תהליכים של חידוד מרכיב הגבול

 הוא , המאפיין שלב זה ומתקשר לסוגיית הגבולות,מרכיב נוסף

 מובלטים ןבה, הכנסתם של השוטרים המתחילים למסגרות ההכשרה

  .באופן מבני מרכיבים יוצרי גבולות בין השוטר והסביבה החברתית

  

היבט בולט בתהליך ההכשרה לתפקיד הוא המאפיינים 

 ריכוז ההכשרה במסגרת פנימייתית :רהשל ההכש" טוטאליים"ה

מבנה קבוצתי , הדגשה על מרכיבי משמעת והאחדה, סגורה ומרוחקת

; Berg ,1992 ;Alpert and Dunham ,1992 (הומוגני וכדומה

Lundman ;1980 ; ,Van Maanen ,1973 ;Harris ,1973.( גם 

במרכיבים אלה ניכרה בשנים האחרונות הטמעה של מרכיבים 

; Birzer ,2001 ( בהשפעת מגמות דומות בעולם,יותר" אזרחיים"

Morrison ,1992 ;Post ,1992.( נראה כי בתהליך ההכשרה ,אולם 

 גורם היוצר תגובות – "טוטאלי"עדיין קיימת בולטות של המרכיב ה

  ). 2004, חכימי(מעורבות בהתייחסות לקורסי ההכשרה 

  

באי מקלה על ההתנסות בעבר ברקע הצ ,במחקר עולה כי מצד אחד

 ואולם .של ההכשרה" טוטאליים צבאיים"ההסתגלות למרכיבים ה

 מרכיבי ניסיון אלה במערכת הצבאית מעוררים תחושה ,מצד שני

 ששלב ההשתייכות למסגרת כפייתית מסוג זה כבר ,בקרב החניכים

" הצבאיים" כי אם השימוש באלמנטים עוד הם חשים. מאחוריהם

כי אז הדבר , יתוח הרגלי משמעתמהווה בעיני המערכת כלי לפ
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בהיבט זה . שכן אלה נרכשו כבר במסגרת השירות הצבאי, מיותר

רות ינראה כי מאפייני הרקע של חניכי הקורסים והתנסותם בש

 בין ההיבטים הצבאיים ,הצבאי יוצרים דפוסים ייחודיים של מתח

  .  בהכשרת השוטרים,והאזרחיים

  

 לתפקיד במשטרת ישראל הוא מאפיין ייחודי נוסף בתהליך ההכשרה

 קטיעת קורסי ."תגבורים"יציאתם של חניכי קורסי ההכשרה ל

 ההכשרה ושליחת חניכי הקורסים לתגבור יחידות שטח משטרתיות

ח אדם גדולים או ובמשימות הדורשות היקפי כולהשתתפות 

שהיא מרכיב ייחודי , היציאה לתגבורים. באירועים מיוחדים

מעצבת דפוסים ייחודיים של , ת ישראללהכשרת השוטרים במשטר

תהליכים מבניים בהיבטים של צבאיות מול אזרחיות ובהיבט של 

חלקן הגדול של הפעילויות בתגבורים ). 2004, חכימי(גבולות התפקיד 

מצד . מתקשר למשימות ביטחוניות יותר מאשר למשימות שיטור

  גורר עירוב של מרכיבים צבאיים בתכני המשימותהדבר ,אחד

כאשר מתייחסים למשמעויות , מצד שני ו;התפקידיות בשלב זה

נראה כי היציאה לתגבורים מפחיתה את , מבנה הפעולה בהקשר זה

שבירת מ ההפחתה נובעת. של ההכשרה" צבאיים"הסממנים ה

החניכים עוזבים את מתקני . של מסגרת ההכשרה" טוטאליות"ה

  מכך משתנהכתוצאה. ההדרכה הפנימייתיים לטובת יחידות בשטח

 של יחידות כיתתיות אחידות עם דגש על משמעת ,מבנה הפעילות

ניתן לייחס על כן .  למבנה פעולה משימתי וכיוצא בזה,והסמלה

, לסוגיית התגבורים שבירה של מחיצות ברמות שונות של פנים וחוץ

  .של מסגרת ההכשרה ושל הגדרת התפקידשבירה 

  

 עם שלב המפגש הראשוניהשפעה גם על ישנה לסוגיית התגבורים 

 עולה כי קשה לתחם את ,מניתוח תהליך הכניסה לתפקיד. התפקיד

שכן במהלך שלבי כניסתו , המפגש עם השטח בתקופת זמן מוגדרת
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 – עם התפקיד" מזדמנים"לתפקיד חווה השוטר הנכנס מפגשים 

בתקופות של המתנה לשיבוצים ולהכשרות ובעיקר בתקופות של 

הלם "גשים קצרים אלה השפעות ממתנות על כך יש למפ. תגבורים

נראה גם שמיתון . המיוחס בספרות המקצועית לשלב זה" המפגש

 היווצרות הגבולות בין את םמעמע" הלם המפגש"ההשפעה של 

  ). 2004, חכימי(השוטר לסביבה החברתית 

  

 , ניתן לאפיין מגמות מעורבותבשלב הכניסה למילוי התפקידגם 

מצד אחד נראה כי קשיי .  בין השוטר וסביבתובאשר לבינוי הגבולות

,  יחד עם תחושת התסכול מחוסר הערכה ציבורית,התפקיד ולחציו

מגבירים במקצת את עוצמתם של הגבולות החברתיים הנוצרים בין 

מצד שני נראה שאופי עיסוקם של השוטרים משפיע . השוטר לסביבה

 החברתיים שיפור יחסיהם, ה בתחושת מעורבותם החברתיתיעל עלי

 גם במעגלים החברתיים הרחבים  ושיפורבמעגלים הקרובים להם

  ). 2004, חכימי(יותר 

  

ניתוח מגמות , בהתבסס על ההבדלים בין שלבי הכניסה לתפקיד

השינוי מצביע על עירוב של תהליכים יוצרי גבולות וחודרי גבולות 

 ושל עירובים ושילובים בין מגמות, לאורך מהלך הכניסה לתפקיד

). 2004, חכימי(ובין גבולות פתוחים וסגורים " אזרחיות"ו" צבאיות"

מאפייני האמונות והתפיסות של של אלה באים לידי ביטוי גם בניתוח 

 הקשר בין ההיבטים הערכייםשל השוטרים לגבי תפקידם ו

  . נורמטיביים של התפקיד לבין תהליך בינוי התפקיד

  

קיד השוטר כתהליך בספרות המחקרית מתואר תהליך בינוי תפ

 תרבות זו ב."תרבות השוטרים"כניסה למערכת תרבותית חדשה של 

       נרקמים סוגים שונים של גבולות בין השוטר והסביבה החברתית

)Sherman ,1991 ;Fielding ,1988a ;Drummond ,1976 ;Van 
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Maanen ,1973 ;Westley ,1970 .( בו עובר השוטר שזהו גם תהליך

 הופך הוא .ים בחייו האישיים ובהשקפותיו החברתיותהיחיד שינוי

לבעל השקפה פחות , יותר או לעיתים ציני יותר" מפוכח"ל

אידיאליסטית ויותר מעשית ולבעל עמדות נורמטיביות מובחנות      

;1988a ,Fielding) (1967 ,Neiderhoffer ;1973 ,Van Maanen .

ים בגישתו של כך מתואר תהליך זה גם כתהליך בו נוצרים מתח

 עד כדי , תחושה של חוסר הערכהנוצרת. השוטר לסביבה החברתית

; Van Maanen ,1973 (תחושת עוינות מצד הציבור וכלפי הציבור

Westley ,1970.(  

  

 פורסמו ,"תרבות השוטרים"לצד הספרות הקלאסית המאפיינת את 

טית אבשנים האחרונות מחקרים המערערים על התפיסה הסט

ת של תרבות השוטרים ועומדים על מאפייני העמדות והמונוליטי

 לאור תפיסות השיטור המתקדמות של ,החברתיות של השוטרים

; Paoline ,2003 ;Paoline et al. ,2000 ;2001 (העשורים האחרונים

Herbert ,1998 ;Kleinig ,1996 .(  

   

בהתאם לתפיסה המבחינה בין דפוסי שיטור ובהתבסס על המתח 

 , פתוחים וסגורים ביחסו של השוטר לסביבה החברתיתשבין גבולות

 הממיינת דפוסים שונים של תפיסות , טיפולוגיהה זספרמוצעת ב

 שרווחות ,תכני התפיסות שאולים מטיפולוגיות אחרות. תפקיד

וצירי המיון לגביהם נקבעו על בסיס יחסי , בספרות המחקרית

  ).2004, חכימי(הגבולות שבין השוטר והסביבה 

  

מצביעים צאי המחקר על בינוי תפקיד השוטר במשטרת ישראל ממ

 , בכל שלבי הכניסה לתפקיד,תפיסות התפקיד של השוטריםעל כך ש

 ,זאת. נטו יותר לכיוון הגבולות הפתוחיםונמצאו מורכבות יותר 
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" תרבות השוטרים"תואר בספרות הקלאסית לגבי משונה מהב

 שפותחו ,ת השיטורשונה מאפיונן התיאורטי של חלק מאופנויובו

  ). 2004, חכימי(בטיפולוגיה 

  

 שחלו , בשינויים אוניברסליים, גיסא מחד,ממצאים אלה מוסברים

בשנים האחרונות באופנויות השיטור ובמקומה של המשטרה בחברה 

באפיונים ייחודיים של  הם מוסברים ,מאידך גיסא. מודרנית הפוסט

  .משטרת ישראל ושל השוטר הישראלי

  

תהליך הכניסה לתפקיד השוטר במשטרת ישראל הודגם כיצד בניתוח 

עירוב בין , לאורך כל שלבי הכניסה לתפקיד, תהליך זה מדגיש

 ,הוצג גם תהליך הכניסה לתפקיד. רכיבים צבאיים לרכיבים אזרחיים

כעירוב של תהליכים יוצרי גבולות וחודרי גבולות בין השוטר 

  .לסביבתו החברתית

  

פקיד והעמדות הנורמטיביות שעלו במחקר  כי תפיסות הת,נראה

 אורכי יש להבינם ל , עודנראה.  להבנה לאור תהליכים אלהותניתנ

אף כי . המשמעות הייחודית שיש להקשר הצבאי בחברה הישראלית

נראה , יות החברתיתארבשנים האחרונות פוחתים בה סממני הסוליד

ריות אלידכי ההקשר הצבאי מהווה עדיין מרכיב מרכזי בבסיסי הסו

 בעוד במשטרות מערביות סממנים צבאיים ,לפיכך. של החברה

בחברה  הרי, עשויים להתפרש כמרכיבים יוצרי גבולות נוקשים

 ,הישראלית מידת החדירות של הגבולות ביישום מרכיבים צבאיים

  . עשויה להיות שונה

  

" אזרחיים"ו" צבאיים"למשל ייתכנו משמעויות שונות לאפיונים  כך

בחברות אחרות עשויים מאפיינים שבעוד . רת ישראלשל משט

צבאיים להתקשר למאפיינים מרחיקים וחוצצים בין המשטרה 
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הרי בחברה הישראלית ייתכן , והשוטרים לבין שאר הציבור

  . דווקא סממנים מקרבים ומאחדים ישאלההמאפיינים של

  

קיים קושי בהטמעת , במציאות החברתית של החברה הישראלית

משטרת ישראל מאופיינת . טור אזרחיים במשטרת ישראלדפוסי שי

 דחיקתה של המשטרה לתפקידי ביטחון יתרה מזו. בשמרנות ארגונית

כמו גם היוקרה הגבוהה הנקשרת , פנים ולמילוי משימות ביטחוניות

מנציחים מרכיבים צבאיים , בחברה הישראלית להקשר הצבאי

  .במבנה ובתפקוד של משטרת ישראל

   

לתפיסות של גבולות פתוחים בין " צבאיות"ין תפיסות  ב,הקישור

גם .  אינו אופייני לתפיסות השוטרים בלבד,השוטרים והציבור הרחב

בציבור הישראלי ניכר קישור בין השלכת מאפיינים צבאיים על 

ככל שמיוחסים . משטרת ישראל לבין התפיסה של גבולות חדירים

, ות של מתח ביטחוניבפרט בתקופ, למשטרה מרכיבים צבאיים יותר

ציבור גישות המקרבות בינו לבין המשטרה וגוברים בסיסי נבנות ב

מתהווה " כל העם צבא"אפיון דומה לזה ש. שיתוף הפעולה ביניהם

 אזרחים רבים מתנדבים למשמר האזרחי :גם לגבי המשטרה

 חיילים בשירות סדיר ;ומתגייסים לשיתוף פעולה עם המשטרה

 הציבור הרחב ;ת ומתגברים את המשטרהמבצעים מטלות משטרתיו

לפקוח עיניים ולדווח למשטרה על כל חשד , נדרש לשתף פעולה

בכל אלה מודגשים האינטרסים המשותפים שבין המשטרה . וכדומה

של דפוסי " אזרחיים"חזקים באופן פרדוכסלי מרכיבים תוהציבור ומ

  . שיטור

  

 מסגרת. בינויו זה מציע מסגרת משולבת לניתוח תפקיד השוטר וספר

באפיון " אזרחיים"ו" צבאיים"הנותנת ביטוי למתח שבין מרכיבים 
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ומתבססת על הקישור שבין דפוס , תפקיד השוטרבהמשטרה ו

 . התפקיד לבין היבטי הגבולות ביחסו של השוטר לסביבתו החברתית
  

ושל הארגון " תפקיד"למרות המודעות למורכבותם של המושג 

שי להתייחס אל מגוון התפקידים המשטרתי ואף כי קיים קו

נעשה , "השוטר הישראלי"במשטרת ישראל כאל תפקיד מוכלל של 

סיון מכוון לנתח את תהליך בינוי התפקיד של השוטר יבעבודה זו נ

היותה של משטרת ישראל .  במושגים מוכללים,במשטרת ישראל

 שכל העובדים בה לובשי מדים ונתונים למערכת -משטרה לאומית

 מכוונת לניתוח -למרות השונויות הרבות בה, יכוזיתהכשרה ר

  . יה כוללתיהתהליך ברא

   

 היבט מרכזי בניתוח תפקיד השוטר קשור ביחסו של :זאת ועוד

 על ,בישראל" ציבור" השלן וואפיהכללה ". ציבור"השוטר אל ה

 מטבע ."שוטר" קשה עוד יותר מההכללה לגבי ה,מגווניו השונים

רוך תפקידם בסוגי מגע שונים עם סוגי כ, עיסוקם של השוטרים

יתר על כן בכל אחד מקהלים אלה ניתן לאפיין . קהלים שונים

למרות . מטענים תרבותיים שונים וכדומה, קבוצות חברתיות שונות

כפי שהוא , "ציבור" אל המושג המוכלל של הה זספר ןזאת מכוו

 אם סיון לבחוןיזאת מתוך נ. מתפרש במושגו הרחב בעיני השוטרים

לבין " שוטרים"קיימת בקרב השוטרים תפיסה של קיום גבולות בין ה

  ".אינם שוטרים"אלו ש

גישה זו עומדת מבחינה מסוימת בסתירה למגמות מחקריות 

" תרבות השוטרים " שלהיוצאות כנגד ההכללות, עכשוויות

למרות המודעות למגבלות אלה . וההתייחסות אליה כאל מקשה אחת

מתוך שאיפה לפתח תובנות כלליות יותר , כווןנעשתה בחירה זו במ

  . ברמת המאקרו בניתוח תהליך בינוי התפקיד
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אשר תעמוד על השפעותיהם ,  חקירה מעמיקה יותרן מזמיספר זה

של המרכיבים הצבאיים והביטחוניים בעבודת משטרת ישראל ועל 

 של איומים מציאות. אופנויות השיטור במציאות המתרחבת בעולם

זאת הן ו. ם ושל עיסוק משטרתי בתחומי ביטחון הפניםביטחוניי

בהקשר המוכלל של עבודת המשטרה והן בהתייחס למגזרי תפקיד 

או למסגרות ארגוניות מובחנות של יחידות במשטרת ישראל /שונים ו

  .משטרות שונות בעולם המערביבו
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