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 על רמת הפשיעה  יםמשפיעהגורמים ה םמה
 במחוז הדרום?

  

 

 כללי 

 

היא תופעה מחזורית, הבנויה מגלים של עליה ושל ירידה לסירוגין בנתונים  עה""פשי

 הסטטיסטיים המתארים פשיעה לסוגיה במקום ובזמן נתונים.

מתאר חלק מהתופעה המחזורית הזו, דהיינו, שמעו ירידה  "ירידה בפשיעה"המושג 

פה בכמות העבירות בסטטיסטיקה הפלילית בזמן ובמקום נתונים, ביחס לתקו

 מסויימת בעבר.

של  תפוקהמשטרות בעולם, ובתוכן משטרת ישראל, נוטות לראות בנתוני הפשיעה 

 מידת הצלחתן בהתמודדות עם הפשיעה. 

 

מגמת ירידה משמעותית במרוצת מצביעים על במחוז הדרומי המדווחת  הפשיעהנתוני 

רות הפע"ר , ובכלל זה עבי(1)ראה תרשים מס'  ל תחומי הפשיעהבכהשנים האחרונות 

 . מהן הסיבות לכך? (2)ראה תרשים מס' 

ניתוח זה  .ניתוח ראשוני שיצביע על סיבות אפשריות לתופעה זו נביאמסמך זה ב

יינים פמבוסס הן על הקיים בתחום זה בספרות המקצועית, והן על ניתוח המא

הייחודיים למחוז הדרומי בשנים האחרונות, כמו גם לסביבה המשימתית שבה הוא 

 על.פו

  

נדונה סוגיה זו. מפכ"ל בהשתתפות הבמחוז הדרומי  15.08.01 -במהלך דיון שנערך ב

ייחסו את הסיבות לפעילות המשטרתית לסוגיה. הוזכרו סיבות  משתתפי הדיון כולם

 :, שעיקריהשונות, רובן המכריע קשורות בפעילות המשטרתית

 הליכים; הגדלת תשומות משטרתיות כמו הגדלת המעצרים והמעצרים עד תום ה

( ד"חדרושי חקירה ); טיפול אפקטיבי יותר ב(ט"אטביעות האצבע )גילויי 
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עבריינים "כבדים" מהמגזר הבדואי בשימוש  ""פיצוח ;(ע"נ) ועבריינים נמלטים

 וכדומה;  ;בעבירה של "סיכון חיי אדם בנתיב תעבורה"

  עם יחידות שיתוף הפעולה המקיף בין יחידות, בדגש מיוחד על קשרי התביעות

 השטח והשימוש בתביעות כ"רגל המסיימת" של המאמץ המשטרתי;

 .גורמים כמו אוירה טובה; מנהיגות בונה ומקצועיות 

 

 

  יולי,-, השוואתי לחודשים ינוארהפשיעה במחוז הדרומי: 1תרשים מס' 

 70021למחצית  8991בין 

 

49,276

43,881

40,238

36,156

48,857

45700

48274

462434613745976

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

                                                           

ונים בתרשימים הבאים בחתך רב שנתי, כשהם מכילים את לשם נוחות ההצגה, יובאו הנת  1 
. מכיוון 2001יולי בלבד, כך שניתן יהיה לכלול בתוכם גם את נתוני -החודשים ינואר

שלפשיעה מאפיינים עונתיים, הרי שהשוואת חודש מול חודש היא נכונה לכאורה, ואין בה 
 לפגום באיכות הנתונים המוצגים



 על רמת הפשיעה במחוז הדרום? יםמשפיעה ם הגורמיםמה

 

 
 

 8 

  יולי, -, השוואתי לחודשים ינוארבמחוז הדרומיעבירות פע"ר : 2תרשים מס' 

 7002למחצית  8991בין 

 

15,618

12,643

9,940

8,122

15,615
14108

15320

13775

14591
15836

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
 

 היבטים תיאורטיים

 

  פעילות משטרתית לבדה להביא לירידה בפשיעה?של ה תיכולבהאם 

 

( מביא שלוש קבוצות עיקריות המקובלות בקרימינולוגיה 239-238, עמ' 2003גימשי )

 המניעים אנשים לבצע עבירות פליליות: כגורמים

 

גורמים ביולוגיים; הפרעות אישיות פסיכולוגיות;  גורמים הקשורים באדם היחיד:

 התמכרויות, אידיאולוגיות, תועלתנות אישית, אי ידיעת חוק.

סוציאליזציה פגומה של היחיד בחברה; פערים כלכליים וחברתיים;  גורמים חברתיים:

ות ברורות )אנומיה(, פער תרבויות; משברים הנובעים מהגירה או היעדר נורמות חברתי

 אבטלת מהגרים; נורמות התנהגות אלימות או קיומה של תת תרבות עבריינית.
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משפחה הרוסה; מוסדות חינוך לקויים; תת תרבות של סמים  גורמים סביבתיים:

ברתית; ואלכוהול; זמינות של רכוש שאינו נמצא תחת פיקוח; הזנחה סביבתית וח

 זמינות של כלי נשק או אדישות קהילתית.

 )שם(

 

קשה מאוד להצביע על סוגי עבירות שהגורמים להם נבין כי בגורמים אלה אם נתבונן 

 .הדלבתלויים במשטרה 

 

אין למשטרה שליטה על רובם  .פשיעה היא התנהגות חברתית שסיבותיה רבות ומגוונות

על אין בידיה גם שליטה , באותה מידה. סוגיהמגוון פשיעה לההמכריע של גורמי 

רק מערכת אחת יא ה, שכן, מפחיתים אותהעל אלה ה הגורמים המונעים פשיעה או

 בתוך 'מערכת העל' החברתית בה היא פועלת. 

 

 כדוגמה תלויים במערכת אכיפת החוק כולה ) פשיעה יוצריםחלק מהגורמים ה

 ;הסיכוי להיתפס ;יימתשבין רמת הענישה בעבירה מסוניתן להציג את השילוב 

. חלקם האחר תלוי בגורמים חברתיים אחרים כמו חינוך וודאות הענישה(

 ותרבות.

 המתייחסת לעבירות מסוימות כמעין ספורט לאומי. מנטליות לאומית  קיימת

שמעל מהירות בנסיעה  ;עלמות מסבישראל ניתן למנות ביניהן עבירות של ה

גורמים עברייניים כלוחמי רים, לעיתים, מציי סכסוכים לאומיים וכדומה. מותרל

חירות, כל עוד מופנות העבירות כלפי הצד שכנגד )למשל, הסכסוך הישראלי 

 ועוד. פלסטיני ותופעת הפשיעה של פלסטינים בגבולות הקו הירוק(; 

 עבריינות מין למשל, אחר של הגורמים אינו ניתן עדיין לשליטה בכלל,  חלק

 .מולדת הסטיכ

 

הרקע לדבריו המפורסמים של החוקר האמריקני, דויד ה' ביילי  ר,, בין היתזה

(Bayley אשר טען בשנת ,)כי המשטרה אינה מונעת פשיעה. לדברי ביילי, 1992 , 

 

זהו אחד הסודות השמורים ביותר של החיים המודרניים. המומחים יודעים זאת, 

המשטרה מעמידה המשטרה יודעת זאת, אולם, הציבור אינו יודע זאת. למרות זאת, 
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, כדי ללבות את . זאתפנים, כאילו היא ההגנה הטובה ביותר שיש לחברה כנגד הפשיעה

בים יותר, בעיקר כוח אדם, רהוויכוח הציבורי שאינו נגמר, שאם רק יינתנו לה משאבים 

 להגן על הקהילה נגד הפשיעה. זהו מיתוס! הם יוכלו

(Bayley ,1992a '3, ע) 

  

סות הבמחקרים קיימות בשפע בספרות. כך למשל, קובעת שדמי קביעות דומות המבוס

( כי "השפעתה של המשטרה על הפשיעה, מניעתה והתפתחותה, היא על פי 35, ע' 2012)

)ראה גם אצל:   1912 -רוב, שולית". שדמי מזכירה את מחקר הסיור בקנזס סיטי ב

Kelling et al. ,1912 ואת מחקרו של ;)Gurr (1911וצוותו, ש ) חקרו את האפקטיביות

של מערכת אכיפת החוק בטיפול  בפשיעה ובאי סדר בסידני, בכלכותה, בלונדון 

ובשטוקהולם במהלך קרוב למאתיים שנה, ולא מצאו אלא השפעה שולית של המשטרה 

 על התפתחות הפשיעה.

 

את תרומת המשטרה לירידת הפשיעה, כמו באופן מספרי מדוייק כל עוד לא ניתן לכמת 

  ת תרומת מכלול הגורמים האחרים לכך, תהיה סוגיה זו נתונה תמיד לספקולציות.גם א

יש חוקרים הנוטים ליחס למשטרה השפעה משמעותית על הפשיעה, בין הגורמים 

השונים המשפיעים עליה. זאת, בעיקר בשל העובדה שהמשטרה מצוייה ב"קו הראשון" 

מגלה המשטרה חדשנות בשינוי  של תגובה נגד פעילות הפשיעה; ובעיקר בעיתים בהן

של  90 -ארצות הברית בשנות הבהאסטרטגיות המובילות שלה למאבק בפשיעה, כמו 

אין עצם העובדה ש(. אולם, 9-8, עמ' Blumstein and Wallman ,2000המאה הקודמת )

מצביעה בבירור על כך, שבדרך למשטרה שליטה על רוב הגורמים המובילים לפשיעה 

מחקרים  גם קיימים .להשפיע על רמת הפשיעה מוגבלת מאודשירה הייכולתה כלל, 

, ע' 2003השפעת המשטרה על רמת הפשיעה ואופיה היא מצומצמת )גימשי, המראים כי 

235 ;Miller and Hess ,1998 'פער זה בין הדימוי והמציאות בעבודת המשטרה  (.10, ע

כולתה להיענות לציפיות יע גם על הפער שבין ציפיות הציבור מהמשטרה לבין יפמש

 (.235, ע' 2003הללו )גימשי, 

 

התדמית הציבורית של המשטרה ממוקדת סביב עיסוקה בהתמודדות עם  למרות זאת,

והדימוי המקובל של המשטרה בציבור הוא של ארגון הממוקד במאבק  הפשיעה

עי הרבה של המשטרה באמצ תטוען, כי הבולטו . גימשי(28, ע' 2003בפשיעה )גימשי, 
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התקשורת ההמוניים ממקדת את עיקר תשומת הלב הציבורית במכלול הנושאים 

 (.  28, 235)שם, עמ'  העוסקים בהתמודדות המשטרה עם הפשיעה

 

מפרסמת נתוני פשיעה יא . ההעצמי הכוזב שלהלמשטרה תרומה נכבדה לעיצוב הדימוי 

שוטף לאמצעי  באמצעות דוחות של הסטטיסטיקה הפלילית התקופתית ומדווחת באופן

, Bayley ,b1992 ;Bittner; 28, ע' 2003התקשורת, בעיקר על אירועי פשיעה )גימשי, 

גם בקרב השוטרים, קיימת רטוריקה, לפיה עבודת המשטרה ה"אמיתית" היא (. 1980

משקיע השוטר את עיקר זמנו ומרצו בשמירת  ,למרות שבפועל בפשיעה. זאת המאבק

 (.222-221, עמ' 2003גימשי, ציבור )הסדר הציבורי ובמתן שירות ל

 

נוהגים לנכס לעצמם ירידה בפשיעה כאשר גורמי משטרה בכל העולם ש י הסיבהלזו או

 .(לתלות את הקולר בגורמים חברתיים שונים כאשר היא עולה)אך  היא מתרחשת

 . התקשורת כגון התנהגות זו נתמכת על ידי גורמים רבים אחרים

( המפכ"ל שלו, וויליאם ברטון Giulianiבר, רודולף ג'וליאני )ראש עיריית ניו יורק לשע

(Bratton( וסגן המפכ"ל, ג'ק מייפל ,)elpaM ,)של  הון מכתיבת ספרים אודות הפלאו עש

שהתחולל בניו יורק. גוליאני ייחס את הירידה בפשיעה להיבטים  ירידת הפשיעה,

בשיטת הפיקוח הייחודית הכוללים של מנהיגותו; ברטון ומייפל תלו זאת, בעיקר, 

עם זאת, קשה להתעלם  (. יחדnolaarB ,1998 ;elpaM ,2000ה'קומפסטט' ) –שפיתחו 

הירידה בפשיעה הקיפה את כל ארצות הברית, כולל מקומות בהם ת מגממן העובדה ש

 בתפקוד המשטרה. מההשתנה מאו לא

 

יכולת לעובדה שהמשטרה )ובעקבותיה, התקשורת והציבור( מנכסת לעצמה את 

הפשיעה מתחילה לעלות. בדומה  ןהפשיעה יש אפקט שלילי בתקופות שבהההשפעה על 

לחברות עסקיות המתחילות להפסיד ומנסות להבליע הפסדים ברישומים 

שיבוש ל כמו גםתופעות של "משחק" עם הנתונים;  ברותלהתג, החשבונאיים, יש חשש

 ,פעילות שיטור מיוחדת –פש"מים ]השיגרה בפעילויות משטרתיות לא אפקטיביות 

, עלתה אמנם הפשיעה"שהן "עוד מאותו דבר" ושנועדו לשמש אליבי לעליית הפשיעה )

, למרות שהיא שכיחה בדרך כלל . פעילות זו[...("אולם, עשינו ככל יכולתנו למנוע זאת

 מערערת את פעילות היחידות והשפעתה שלילית.  בארגוני משטרה, 
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לו מודלף לתקשורת. כך לדוגמה פרסם העיתונאי, בוקי ללעיתים, חלק מהתופעות ה 

כך  –כתבה בשם "משטרת הכאילו  2001, בידיעות אחרונות באוקטובר (2001) נאה

 ":סייעו משחקי הסטטיסטיקה "להוריד" את הפשיעה

 

באחרונה התגלתה באגף החקירות של משטרת ישראל תופעה חמורה של שקרים ושל 

די תחנות מזייפים נתונים סטטיסטיים של שיעורי הפשיעה זיופים: קציני חקירות ומפק

 -ם את עבירות הרכוש בצצמדים ביעדים שהציב המפכ"ל החדש: לכדי להוכיח שהם עומ

. שיטת הזיוף פשוטה להפליא: דיווחים על גניבות ועל התפרצויות נרשמים 15%

לגניבה גם הסיג מכיוון שהגנב בדרכו  –בסטטיסטיקה כאילו היו הסגת גבול וגרימת נזק 

 גבול וגם שבר חלון או דלת...

 (2001)נאה, 

 

כתבה את תת ניצב ורדה שחם, ראש חטיבת החקירות, שטענה במצטט ( 2001)נאה 

להפסיק לשקר לעצמה לדבריו כי "זיוף הנתונים הוא שערוריה, וכי על המשטרה 

  ולציבור".

 

שהתרחשו שיעה, כמו אלה ה או עליה בפדמגמות ארוכות טווח של יריסביר להניח כי 

בשנות השבעים ולאחר מכן, בשנות התשעים של המאה הקודמת, בארצות הברית 

נוצרות, בדרך כלל, מהצטברות של שינויים בסביבה החברתית, שהבשילו ברגע מסוים 

כאשר קיימת הצטברות כזו, יכולה פעולה ממוקדת של המשטרה  לכלל מסה קריטית.

מנת להפוך את המגמה, אולם, אם המשטרה לא תיתן  לתת את ה"דחיפה" הנדרשת על

 ממילא בדרך כזו או אחרת. כפי הנראה את ה"דחיפה", היא תתרחש

 

מע גם תעצם הטענה שהמשטרה יכולה להתערב בתופעת הפשיעה ולהפחיתה, משמ

 . הפשיעה להגברתביא שפעילותה יכולה בחלק מהמקרים לה

לרציחת האשה; מעצר יות "טריגר" שיביא הלדוגמה: מעצר בעל מכה, פסיכופט, יכול ל

עלול להביא לפריצת מאבק אלים לטווח ארוך, ן מאיזור מסויים תפרוצות רחוב והרחק

וח" עבריין "כבד" וחיסול עסקיו עלול צבין סרסורים על הטריטוריה שהתפנתה; "פי

 להביא למלחמת כנופיות על הירושה; ועוד.
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אינה מובנת מאליה.  וכנות למלחמה בפשיעהסזה המקום לציין, כי תפיסת המשטרה כ

במדים בלונדון את המשטרה הממוסדת הראשונה לא לשם כך הקימו יוזמי המשטרה 

. היא הוקמה כסוכנות לשמירת הסדר החברתי. התפיסה הרואה את המשטרה 1829 -ב

בקרב המשטרות המערביות התבססה  צבא, המגן על החברה מפני "האויב מבפנים"כ

 (.2002רק מאוחר יותר, ורבים עדיין חולקים עליה )יחזקאלי,  ראל בתוכן()ומשטרת יש

 לפיה פועלתהאסטרטגיה  גישות שונות באשר לתפקידי המשטרה משפיעות גם על

הגישה הגורסת שתפקיד המשטרה לפתור בעיות המפריעות לאיכות  לדוגמה: .המשטרה

מידה להצלחה משטרתית  , ושזוהי שגיאה להתייחס לנתוני הפשיעה כאמתחיי הקהילה

הולידה בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת את הטכניקה של "שיטור לפתרון 

  .(Goldstein ,1990; 118, ע' Problem Oriented Policing( )Eck ,1991בעיות" )

 "שיטור לפי בעיות" )הקרויה בעגה המשטרתית –זו  אסטרטגיה ציה מסויימת שלאורי

, וחלקים ממנה 1991יושמה גם במשטרת ישראל מאז  –דים"( , "יעדים ומדהישראלית

 .בישראל קיימים גם כיום בשיטות המדידה המשטרתיות

אחרת היא הגישה הקהילתית, המבוססת על ההבנה, שאין למשטרה  אסטרטגיה

שליטה על גורמי הפשיעה העיקריים. כיוון שפשיעה מתפתחת על רקע של עזובה 

השכונה, על המשטרה, יחד עם תושבי השכונה, "לתקן"  חברתית ופיסית, בעיקר ברמת

; 131, ע' 2003את הסימפטומים ואת הגורמים לעזובה ולחוסר האיכפתיות )גימשי, 

Wilson and Kelling ,1982.) 

 

דוגמה לפשיעה המאופיינת בגלים פשיעה מאופיינת בגלים )עליות וירידות מחזוריות(. 

 (. 3תופעת ההתפרצויות לדירה )ראה תרשים מס' במחוז הדרומי בשנים האחרונות היא 

אם נדמה התנהגויות חברתיות המובילות . רבות ומגוונות היווצרות ה"גלים"הסיבות ל

לפשיעה לרשת של גורמים המחוברים ביניהם בקשרי גומלין, דרך קשרי הגומלין 

 ם מסרים רבים ושונים, חלקם סותרים ומושכים לכיוונים מנוגדים.יעובר

 

נוספת לראות זאת היא דרך ראיית העבריינות כמערכת אחת בתוך מכלול דרך 

המערכות החברתיות. כאשר גורם אחד ב'מערכת העל' משנה את פעילותו, יתר 

הגורמים מתארגנים ומנסים להשיב את המצב לקדמותו. כתוצאה מכך, לאורך זמן, 

במעין  ,מתערבתהמערכת ה-תתלכיוון תנועה שונה מזה שחפצה בו  האם-מגיעה מערכת

 (.2תנועה ספיראלית וחוזר חלילה )ראה תרשים מס' 
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התפרצויות לדירה במחוז הדרומי,  –דוגמה לפשיעה המאופיינת בגלים : 3תרשים מס' 

 7002למחצית  8991בין יולי, -השוואתי לחודשים ינואר
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. The Fifth Discipline" (Senge ,1998)" תופעה זו הומשגה על ידי פיטר סנג'י בספרו

: "התערבות בכוונה טובה גוררת מן המערכת תגובות 'משוב מפצה'סנג'י כינה אותה 

  (.18, ע' 1998ת שבהתערבות" )סנג'י, מקזזות את התועלה

 

צד ולא מגיעה לעולם למצב של שווי יש המכנים תופעה זו בשם "מטוטלת", הנעה מצד ל

משקל, אולם, ביטוי זה לקוח מעולם מושגים ליניארי, שאינו מתאים לתיאור מציאות 

 דינאמית, המשתנה במהירות.   

של המאה ' 90 -' לשנות ה10 -דוגמה לכך ניתן להביא מארצות הברית. בין שנות ה

 של דגש על זכויות האזרחמגמה בולטת  משפט העליון האמריקאיהבית הוביל העשרים 

המשטרות, שמצאו עצמן ללא כלי עבודה אפקטיביים,  .(Due Process Revolution -)ה

, ששיאה היה בסוף בפשיעהדרמטית  עליהאיבדו שליטה על הרחוב. התוצאה היתה 

. עד כדי כך הגיע המצב, שארצות הברית היתה מוצפת של המאה הקודמת '80 -שנות ה

אנשי אקדמיה ומשטרה כאחד, שדינן של ערים מודרניות להתרוקן בנבואות זעם, מצד 

 . זורמתושביהן בשל הפשיעה חסרת המ

אט אט את כיוונה. בסדרה של רפורמות בחוק,  "מטוטלת"כתוצאה מעליה זו שינתה ה

עד כדי קיצוניות. כיום, בחלק  "מטוטלת"במשפט ובעבודת המשטרה התהפכה ה

, לפיה נשלחים אנשים למאסר "Strikes 3" -ת הממדינות ארצות הברית נהוגה שיט

עולם לאחר עבירה שלישית שהורשעו בה, גם אם היתה קלת ערך. המגמה הזו התחזקה 

 11 -עוד יותר לאחר הפיגועים במגדלי התאומים בניו יורק ובפנטגון בוושינגטון ב

 –פרט , כיוון שאז התווסף צידוק נוסף, חזק יותר, לפגוע בזכויות ה2001בספטמבר 

הצורך להבטיח ביטחון אישי וקבוצתי, בפני איומים על הביטחון הלאומי של ארצות 

 הברית.

התוצאה היתה שינוי מגמת הפשיעה. הפשיעה החלה לרדת לאורך השנים, עד שהגיעה 

 (.Blumstein and Wallman ,2000) 1910לרמה שלא נרשמה כמוה מאז 

 

גדים )אם כי משלימים( באשר לאופן שבו ניתן לציין היום שתי מגמות בכיוונים מנו

 .הטווח הקצר תגישת הטווח הארוך וגיש –אמורה המשטרה להתמודד עם פשיעה 
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 טווח הארוךהת גיש

 

גישה זו נובעת מ"תורת המערכות המורכבות" שהעיסוק בה הולך וצובר תאוצה בשנים 

 (.2001האחרונות )רזי ויחזקאלי, 

ביצוע ממפתחי הסימולטורים הראשונים לצי איש  –( Forresterג'אי פורסטר )

 – (System Dynamicsהאמריקאי ומפתח התיאוריה של "דינאמיקה מערכתית" )

שלוש התנהגויות לא צפויות של מערכות חברתיות, שיכולות לסייע  1911 -גדיר כבר בה

בידנו להבין את המפתח להשפעה על הפשיעה, כמו גם את הסיבה לכך שפעמים רבות 

ה אינה מצליחה להתמודד באפקטיביות עם גל פשיעה הנמצא בעליה המשטר

(Forrester ,1911): 

 

מערכות חברתיות אינן רגישות מיסודן לרוב שינויי המדיניות שמערכות האחת, 

. יתרה מכך, הן משקיעות ציבוריות בוחרות לאמץ כתוצאה משינוי התנהגות המערכת

 בעיקר באותם שינויים שנועדו לכישלון.

רק פרמטרים בודדים משפיעים על התנהגות מערכות חברתיות, בנקודת זמן ניה, הש

 מסויימת.

קיים קונפליקט במערכות חברתיות בתגובה לשינוי, בין תוצאות של הטווח השלישית: 

 הטווח הארוך. של  אלה ביןלהקצר 

 

נותנת בידנו את המפתח  לפי פורסטר ההתנהגות השניה של מערכות חברתיות

  ת אפקטיבית:להתערבו

"מערכות מורכבות" )ומערכת חברתית היא מערכת מורכבת( מושפעות על ידי 

)שהרי מדובר במערכות דינאמיות,  בנקודת זמן מסויימתבלבד  פרמטרים ספורים

, ע' 2001)רזי ויחזקאלי,  קבועים אלא מתחלפים על ציר הזמן( והגורמים הללו אינם

 הפרמטרים הספוריםאלה היא באמצעות זיהוי . מכאן, שהדרך להשפיע על מערכות (11

 הללו וה"טיפול" בהם.

מאחר והמשטרה, כאמור, אינה שולטת ברוב הגורמים המשפיעים על פשיעה, 

פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים )רזי  בות חייבת להיות מערכתית, בשיתוףההתער

  (.2001ויחזקאלי, 
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 קום, על המשטרה לפתח תהליכים,מאחר והגורמים המשפיעים משתנים לפי הזמן והמ

המגדיר/המגביל את  את איתור האלגוריתם ואפשרהמגובים ביכולת מחשוב ותכנות, שי

  (.13)שם, ע'  נתיבי הפעולה של המערכת בעתיד

הוא בהחלט  ךזיהוי הפרמטרים הללו על ציר זמן אינו פשוט כלל ועיקר, איש לציין, כי 

רבה, שירותי  השבעים נתן פורסטר בהצלחה כבר בסוף שנות הששים ובשנות אפשרי.

ייעוץ לחברות גדולות במשק האמריקני, בתחום הזיהוי, על ציר זמן, של אותו פרמטר, 

 המשפיע בכל נקודת זמן.  

לתרבות  הלאיט תחודר (Influence Points)זו של איתור נקודות ההשפעה גישה 

ל ניתן למצוא תרגום שלו הניהולית של מערכות, כולל מערכות צבאיות. בצה"ל למש

: "כינוי למרכיב פיזי או אחר במערכת היריבה, "נקודת כובד"למונח צבאי הקרוי 

שכמותו יש אחרים, ופגיעה בכל אלה תשפיע השפעה מכרעת על היכולת של היריב 

 (.3, ע' 2001להשיג יעד צבאי נתון..." )מח' תו"ל, 

 

ניהול השלטת במערכות -מיקרות האימוץ גישה זו בעייתי, שכן, היא מנוגדת לתפיס

מתברר כי  .קידשו את הירידה הדקדקנית והדווקנית לפרטים מנהליםציבוריות, בה 

כל זה מיותר בתכלית. יש לשים את  מערכות מורכבותבפרדיגמה הניהולית הרלוונטית ל

 .הדגש על קיומם ואכיפתם של חוקים ספורים המסדירים את השינוי העתידי

 

ת ו"נקוד"חוקים" הנכונים, המשפיעים על לנו כל ערובה שקלענו ל איןש הבעיה היא

חוק הגבלת ". דוגמה לכך היא יוזמת מערכת אכיפת החוק לאשר את ותהכובד" הנכונ

, 3מס'  השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת גניבות(, תיקון

בות הרכב משמש . חוק זה חוקק על בסיס התזה שחלק נכבד של גני"7002 –התשס"ה 

ביא לה היתה ,2005ביולי לצורכי פירוקו לחלפים. מטרתו של החוק שנכנס לתוקף 

וכבר להפחתה ניכרת בכמות כלי הרכב הנגנבים. מחוקקי החוק היו אופטימיים מאוד, 

 (.2001)הדר,  29% -היו פרסומים בעיתון, לפיהם ירדו גניבות הרכב, מאז נתקבל, ב

הוא תחום מורכב שהבעיות בו אינן ליניאריות, ולא תמיד יש אולם, תחום אכיפת החוק 

קשר ישיר בין הבעיה לפיתרון. בפועל, שנתיים וחצי לאחר הפעלתו, לא מלמדים 

 כמות כלי הרכב הגנובים    עלתהבהשוואה לשנתיים וחצי שלפני כן, הנתונים על הצלחה. 

 המחוז הדרומי, שכן, הנתונים שהוצגו בתקשורת היו, כפי הנראה נתוני. 12.5% -ב

 (. 1)ראה לוח מס'  28.1% -בניגוד למגמה הארצית ירדה בו כמות כלי הרכב הגנובים ב
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השפעת חוק רישום חלקי רכב על עבירת השבל"ר ברמה הארצית : 1לוח מס' 

 7002ליולי  7002כמו כלי רכב שנגנבו בין יולי  –והמחוזית 

 

שנתיים לפני תחלות  

 החוק

יולי  עד 2003)יולי 

2005) 

שנתיים אחרי 

 תחלות החוק

עד יולי  2005)יולי 

2007) 

 הפרש

 

 ארצי

 

10,191 18,290 (12.5%)+ 

 דרומי

 

12,503 8,981 (28.1%-) 

 

 

 

. היא האסטרטגיה של 'שיטור קהילתי'המבוססת על נקודות השפעה היא  אסטרטגיה

הכובד", הגורמות  כל הגורמים הפועלים בקהילה להשפעה על "נקודות מכווינה אתמנ

, ע' 2003)גימשי,  לעזובה ולחוסר האיכפתיות ודרכם להשפיע על הפשיעה ואיכות החיים

131 ;Wilson and Kelling ,1982.) 

 

כוח משימה סיכוי טוב לאיתור "נקודת כובד" בעבירה ספציפית היא כאשר בונים 

סמן את מכלול לאותה עבירה, שימדד בהפחתתה. כוח כזה מעצם טיבו ינסה ל ספציפי

הגורמים המשפיעים על העבירה ולטפל בהם. על כן, גדול גם הסיכוי שיפגע גם ב"נקודת 

 הכובד" של אותה עבירה.

, הקים במימון 1998עם כניסתו של יהודה וילק לתפקיד מפכ"ל המשטרה, בשנת 

 מינויו יחידת אתג"ר למלחמה בתופעת גניבות הרכב שגברה לפניחברות הביטוח את 

(. יחידה חברת ביטוח לנפגעי תאונות דרכים –מנכ"ל אבנר היה וילק  1991 -ל 1992 )בין

 ההצלחלמאמצעים נדיבים )בעיקר כוח אדם ורכב( הביאה זו שנהנתה מיוחדת 

 .(5)ראה תרשים מס'  במלחמה בתופעה
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 השינויים בכמות הרכב שנגנב ברמה הארצית,: 5מס'  תרשים

 8991 -מאז הקמת יחידת אתג"ר ב 

 

 

 הקמת 
 אתג"ר

 ת סגיר
 אתג"ר
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ככל שרבו הצלחות היחידה כך הצטמצמה כדאיות חברות הביטוח לתמוך הבעיה היא ש

בה. במקביל, לחצים אחרים על המשטרה הביאו אותה להסיט את המשאבים לתחום 

, כאשר 2001)ונפתחה שוב בשנת  2002ה בשנת אחר )הפשע המאורגן(, והיחידה נסגר

 .(העליה בגניבות הרכב יצרה לחצים בכיוונים מנוגדים

 

קיים קונפליקט ) חסרונה של גישה זו מופיע בהתנהגות השלישית שמתאר פורסטר

הטווח של  לבין אלהבמערכות חברתיות בתגובה לשינוי, בין תוצאות של הטווח הקצר 

רה מוכוונות בעיקר לטווח הקצר ולא לטווח הארוך. הלחץ מערכות כמו המשט. (הארוך

המופעל על המערכת המשטרתית בעת עליה בפשיעה הוא עצום, מתוך המערכת וגם 

מהסביבה החיצונית. על כן, מדיניות של הטווח הארוך, שאינה מראה תוצאות בטווח 

 הקצר, צפויה להיזנח.

 

המשטרתית ה"קלאסית"  תפעילויש לציין כי בפעילות המחוז הדרומי היו, בצד ה

מוכוונת הטווח הקצר, גם דפוסי עבודה שונים ועמוקים יותר שהוכוונו לטווח הארוך. 

, שבו הוצמד אזור ספציפי, "מודל האחריות של קצינים על תאי השטח"לדוגמה, 

, שהוא נדרש ללמוד אותו באופן הדרומי תחום, לכל קצין בתחנות המשטרה של המחוז

בק בפשיעה(, ולחפש אמהעיקר אם איננו משתייך לתחומים קלאסיים של יסודי )גם וב

דרכים חכמות וממוקדות לטיפול בבעיות הפשיעה המתגלות בתא שטח זה. מודל זה 

הביא ליצירת ידע חדש של טיפול בתופעות, כיוון שההתמודדות לא היתה הומוגנית, 

בין קציני התחנה שונות. ידע זה שהועבר בזמן אמת  שלה היו מוצאהנקודות ו

הרלוונטית ובין התחנות העשיר את יכולת ההתמודדות של המחוז דווקא באותם 

 פרמטרים של הטווח הארוך.
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 גישת הטווח הקצר

 

חוסר היכולת לעמוד מול הלחצים המשתנים במהירות במציאות דינאמית הולידה, בין 

 היתר, גישות רבות להתמודדות קצרת טווח עם אתגרי המשטרה.

 

, Problem Oriented Policing( )Goldsteinטכניקה של  "שיטור לפתרון בעיות" )ה

. על קבוע, בכל פעם במקום תחום ובזמן מוגדר (, המבוססת על פתרון קובץ בעיות1990

פי גישה זו, מבחנה של המשטרה איננו נתוני הפשיעה המדווחת אלא בפתרון הבעיות 

ל של אירועי פשיעה באיזור תחום, הדומים המציקות לקהילה. "בעיה" מוגדרת כאשכו

בעיות" מניח, כי יש להתמקד בגורמים  תרוןבמאפיין או במספר מאפיינים. "שיטור לפ

ובתהליכים היוצרים את ה"בעיה".  מאמץ משותף של המשטרה ושל הקהילה יתרכז 

באיתור הגורמים לאירועים אלה ובהכנת תוכניות משותפות לטיפול בהם. מרכיבי 

ה, איתור אליור לפתרון בעיות כוללים אבחון הבעיה, מיקוד תשומת הלב השיט

המשאבים הנדרשים, ביצוע פעולות לאיתור הבעיה ומדידה של הפעולות שהתבצעו 

 (.122, ע' 2003והערכתן )גימשי, 

 מבוססת ,"שיטור לפי בעיות" )"יעדים ומדדים"( של משטרת ישראל: טכניקהגם ה

 יתי( על פתרון מספר בעיות קטן המשתנות כל חצי שנה.)יישומה היה בעי במקורה

 

בספרות המקצועית המשטרתית של העשור האחרון מקובלת התזה, שמשטרה יכולה 

 . בזמן מוגבלו באזור תחום, בעבירה מסויימת כל פעםלהוריד פשיעה רק 

 : , הפוכות באופייןלפעילות זו יש, בין היתר, שתי תופעות לוואי עיקריות

 "העתקה" (Displacement ;של הפשיעה למקומות אחרים ) 

 "פיעפוע" (Diffusion )–  הפחתה מסויימת גם בעבירות אחרות עקב הפעילות

 (. l.aMte dou Ma l ,2002 ;kcE ,1993המשטרתית הנקודתית והממוקדת )

 

 Hotהבנה זו הביאה לפיתוח טכניקות להורדת פשיעה כמו "הנקודות החמות" )ה"

Spots)" (Eck et al. ,2005). 

 Predictiveהמילה האחרונה בתחום הורדת הפשיעה היא שיטת "ניבוי בשיטור" )

Policing מערכת ממוחשבת של הדור החדש מנתחת את דפוסי הפשיעה על מנת :)
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לאתר תבניות התפתחות של פשיעה. לאור אלה, המערכת מנבאה היכן ומתי תתרחש 

משטרה לשם. המערכת רשמה כבר הצלחה פשיעה בימים הבאים ומכווינה את כוחות ה

במקומות בהם הופעלה ביחס למקומות אחרים, היא הולכת ולומדת, ואחוזי  13%של 

 (.Rubin ,2010ההצלחה שלה צפויים לעלות בהתמדה בעתיד )

 

גישה זו מתאימה יותר ללחצים המיידיים שבהם נתונה משטרה, ועל כן, נקלטה היטב 

. (302-225, עמ' Weisburd and Braga ,2001) הברית בעולם המערבי, בעיקר בארצות

 . (122, ע' Eck ,1991קיימות ספקות לגבי מידת האפקטיביות שלה )ש למרות, זאת

, אסטרטגיית העבודה לפי "נקודות חמות" מורכבת משני אלמנטים (2001) לפי שלו

 משלימים:

  ,ת המשטרתית המערכת הממוחשבעבודה לפי נתונים יומיים של פשיעה. לטענתה

 "מנה"ל" מאפשרת היום לעשות זאת, בנוחיות רבה. הקרויה

 .העברת ידע בזמן אמת 

 

שלו טוענת, כי אין בישראל יישום מלא של האסטרטגיה הזו, אולם במקומות בודדים, 

נעשה  (במחוז הדרומי בעיקר בתחנת באר שבע )שהיא "מרכז הכובד" של הפשיעה

  ל בנתוני הפשיעה בזמן אמת.בשנים האחרונות שימוש נכון ומושכ

 

 סיכום

 

עד שלא תהיה בנמצא יכולת מוכחת לאתר באופן דינאמי את גורמי הפשיעה במקום 

תחום ובזמן נתון ולטפל בהם בזמן אמת, אמורה עבודה נכונה של משטרה, לפי החומר 

זו של הטווח הארוך, על מנת לנסות  –שהובא להלן, להיות שילוב של שתי הגישות 

וע" ב"נקודות הכובד" הגורמות לפשיעה, וזו של הקצר על מנת לטפל באופן מהיר ו"לפג

 ודינאמי בסימפטומים.

 

, אם בעבודה ת ישראלמשטרהשתבחה מאוד יכולת ההתמודדות של בשנים האחרונות 

)שעוד תשביח ותתאים את עצמה  בשטח ואם במתן עזרים, כמו מערכת ה"מנה"ל"

, שמאפשרת תמונה עדכנית ודינאמית של הפשיעה (ליחידות השונות בשנים הקרובות
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ההבנה שאין ערך למדדים במספרים מוחלטים והם חייבים , ומטמיעה את מצד אחד

, חשוב להבין יחד עם זאת. מהצד האחר (מכנהלהיות יחסיים )קרי, בעלי מונה ו

, ומדידה לא ליניארית תחייב חשיבה שמדידה של שברים היא עדיין מדידה ליניארית

 .ונה לחלוטין, "מחוץ לקופסה"ש

 

האם ניתן, על בסיס החומר התיאורטי, לשרטט באופן גס מתי קיימות אינדיקציות 

מתי קיימות אינדיקציות ; או לאפשרות של השפעה משטרתית על הירידה בפשיעה

  ?השפעה משטרתית על הירידה בפשיעה היעדרלאפשרות של 

לפתח ת על שאלה זו. לשם כך, חובה ניתן באופן ליניארי לענו לאהתשובה היא ש

 מתודולוגיה, כמפורט:

)המשטרה ויתר הגורמים בסביבה המשימתית(  יםעלוהפ םגורמיהעבודת  תאנגדיר 

  – (Output -תפוקה )הכהתוצאה של פעילותם את ( בתהליך, וInput -תשומות )הכ

 . הפחתת הפשיעה

נוכל לעשות זאת בדרך של לבחון כיצד התשומות משפיעות על התפוקה. עתה, עלינו 

התוויה , והגורמים הפועלים בסביבה המשימתית ביןקשרי הגומלין  שת שלשרטוט ר

היחסים שבין של מערכת ההיזונים החוזרים שביניהם )שתבוא לידי ביטוי במקדמי 

(. הבחינה של השפעת תשומות על התפוקה תתבצע בדרך של ביצוע גורמי ההשפעה

נה כל פעם את אחד הפרמטרים על מנת לבחון את השפעתו סימולציות רבות, שבהן נש

 על התוצאה. זהו תהליך לא פשוט, אולם הוא אפשרי.
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 תשומות משטרתיות של המחוז הדרומי במאבק בפשיעה

 

ה שכל שינוי בפעילות המשטרתית, בין אם בנפח נהישבבסיס ניתוח זה  הנחת המוצא

היא משרה, אמור למצוא את ת המניעה אותה ובאקלים הארגוני שהעבודה, במנהיגו

 ביטויו בתשומות המשטרה בתחום המאבק בפשיעה. 

 להלן פירוט נתוני התשומות המשטרתיות הרלוונטיות:

 

 בתחנות וביחידות המבצעיות:הייעודיים למאבק בפשיעה עליה בכמות השוטרים 

 

ל )במשרות( בתחנות וביחידות מצבת שוטרים בפועמביא השוואה של  2לוח מס' 

 : 2001עד יולי ו 2003, משנת המבצעיות

 

 

 משרות( בתחנות וביחידות המבצעיות: ב)בפועל  מצבת שוטרים: 2לוח מס' 

 7002עד יולי  7003

 

 7002חצי   7002 7002  7002 7003 

 

 בפועל

 

2221.15 

 

2228.15 

 

2252 

 

2255.25 

 

2530.25 

 

 

 

 -ל 2002תקנים בין  23) 2005חין בעליה מתונה של המצבה מאז מתוך הנתונים ניתן להב

( ובסך הכל, תוספת משמעותית למדי של כמאה 2001 -ל 2001תקנים בין  15 -; ו2005

לנתונים אלה יש להוסיף את יחידות מרחב שמשון שפורק לאחר ההתנתקות תקנים. 

ם חלקם לא פוטרו. . התקנים אמנם אבדו למחוז הדרומי, אולם, השוטריתקנים( 122)

. גורם משמעותי נוסף שיש לקחת ןתוגברו אסופחו מעל לתקן ליחידות המחוז, ות

 בנגב ובלכיש.  –והקמת שני ימ"רים מרחביים  2001 -פירוק ימ"ר דרום בבחשבון הוא 
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יחידה זו המורכבת מכוח האדם המיומן ביותר למאבק בפשיעה תפקדה במידה רבה 

ריניאן ועסקה בעיקר בעבירות חשיפה )בעיקר, עבירות בפרופיל נמוך עקב פרשת פ

רוח חדשה; ושינתה את  שוטריםלמרחבים הפיחה בפירוק היחידה והמעבר סמים(. 

 מיקוד הפעילות למאבק בעבירות הרכוש. 

 

 הימ"ר המחוזי מאחריות ,עיקוב ושרטוט ,הכוחות המיוחדיםהוצאת  השינוי נוסף הי

מתן ות הדבר הינה משמע. הכפופות לאמ"ן המחוזיכיחידות מחוזיות שפורק והצבתן 

כמעט ולא נעשה בהם . לפני כן, גורם מקצועישל על פי שיקול דעת לשטח שירותים אלו 

נתונים נומינלים על היקף למרות האמור לעיל, אין בנמצא המרחבים.  על ידי שימוש 

 דותחיאלו לא נמדדו במערכות הסטטיסטיות )מדובר בי ידותפעילותם מאחר ויח

 פרשיות ארוכות טווח(. , בדרך כלל,המנהלות

 

 מעצרים

 

 הדרומי המחוז יחידותהיקף המעצרים בשל בחינה השוואתית של השנתיים האחרונות 

 (.  3מעצרים בשנתיים וחצי האחרונות )ראה לוח מס'  8378מראה עליה מצטברת של 

 

 

 מעצרים השוואתי לשנתיים וחצי: : 3לוח מס' 

  2002עד דצמבר  2002; מול יולי 2001יוני  עד 2005ינואר 

 

 מעצרים  

עד  7002ינואר 
 *7002יוני 

18910 

עד  7007יולי 
 7002דצמבר 

11139 

 +8378 הפרש
 

 .2005* כולל עשרות בודדות של עצורים בהתנתקות, בקיץ 
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 בפועל(מעצר ומעצרים  מעצרים עד תום ההליכים )בקשות

 

 213עליה של אין באולם,  ,(2מס'  השנים )ראה לוח עליה לאורך ניכרתבתחום זה 

הירידה עצמת עצורים עד תום הליכים במשך השנתיים וחצי האחרונות להסביר את 

 בפשיעה. 

 

 מעצרים עד תום הליכים השוואתי לשנתיים וחצי: : 2לוח מס' 

  2002עד דצמבר  2002; מול יולי 2001עד יוני  2005ינואר 

 

 בפועל בקשות  

עד  7002ר ינוא
 7002יוני 

8028 
 

1332 

עד  7007יולי 
 7002דצמבר 

1913 
 )משוער(

1059 

 +723 +832 הפרש
 

 

 צבעאביעות גילויי ט

 

אצבע כדי ללמד על השפעה משטרתית על הירידה האין בנתוני הגילויים בטביעות 

 עד 2002יולי של  אלה, טובים מ2001עד יוני  2005ינואר נתוני התקופה,  בפשיעה.

, אם כי זה מצב טבעי כאשר מצטמצמות זירות הפשיעה עקב הירידה 2002דצמבר 

בפשיעת הרכוש )כאשר יש פחות זירות ליטול טביעות אצבע, קטן מספר הגילויים 

 .(5מס'  )ראה לוח (בהתאמה
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 השוואתי לשנתיים וחצי:  גילויי טביעות אצבע,: 5לוח מס' 

  2002עד דצמבר  2002; מול יולי 2001עד יוני  2005ינואר 

 

  

עד  7002ינואר 
 7002יוני 

1992 

עד  7007יולי 
 7002דצמבר 

1802 

 -811 הפרש
 

 

 (ע"נ) מלטיםנ( וכעבריינים ד"ח) ם כדרושים לחקירהעליה במציאת מוכרזי

 

בבחינת היקף המוכרזים כפי שהתקבל ממערכות מטא"ר/סטטיסטיקה עולה כי 

עד יוני  2005ינואר  תקופה שביןב מוכרזים( 1100עליה משמעותית )מעל ניכרת 

 (.1מס'  )ראה לוח 2002עד דצמבר  2002יולי ביחס ל; 2001

 

 

 ( ד"ח) ם כדרושים לחקירהעליה במציאת מוכרזי: 1לוח מס' 

 (ע"נ) וכעבריינים למלטים

 2002עד דצמבר  2002; מול יולי 2001עד יוני  2005ינואר 

  

 מוכרזי ד"ח וע"נ 

עד  2005ינואר 
 2001יוני 

1213 

עד  2002יולי 
 2002דצמבר 

1151 

 +8882 הפרש
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השימוש בעבירה של "סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה" לפיצוח עבריינים כבדים במגזר 

 הבדואי

 

 כיוון שבתי המשפט נוטים להחמיר עם נאשמים בעבירה זו, נעשה בסעיף שימוש מכוון

ל"פיצוחם" של עבריינים כבדים במגזר  במחוז הדרומי, על מנת להביא ורחב היקף

 שנלכדו לאחר מרדף. אלה הבדואי, 

. ניכר כי נעשה שימוש בסעיף זה 2001עד  2002סעיף אשמה זה נבחן במהלך התקופה 

 (.1מס'  תיקים יותר( )ראה לוח 28ואילך ) 2002בהיקפים נרחבים החל משנת 

 

 רה" האשמה בסעיף "סיכון חיי אדם בנתיב תחבו: 1לוח מס' 

 השוואתי לשנתיים וחצי: 

  2002עד דצמבר  2002; מול יולי 2001עד יוני  2005ינואר 

 

 "סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה" 

עד  7002ינואר 
 7002יוני 

509 

עד  7007יולי 
 7002דצמבר 

211 

 הפרש
 

21+ 

 

 

 הטיפול בהונאות ביטוח

 

ל עבירות הפע"ר יכול הערכה של גורמי משטרה היא, שהיקף הונאות הביטוח מכל

על כן, טיפול ממוקד בתופעה  כלל הפשיעה.מ 30% -להגיע במקומות מסויימים עד ל

יכול, לכאורה, להשפיע על כמות עבירות הפע"ר שכבר בוצעו; ודרך ההרתעה שמייצרת 

 על היקף ההונאות העתידי.גם  –העבודה 

 

פני ההתנתקות בקיץ )שפעל בשטחי ההתיישבות היהודית ברצועת עזה ל מרחב שמשון

מבצעים ממוקדים לטיפול בתופעה שכונו "מרכבות נמרצות למיגור התופעה.  פעל( 2005
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, והופללו סוכנים סמויים, ובמסגרתם הופעלו 2001עד  1991שמשון" בוצעו בין השנים 

 בעטיים מספר חשודים גדול.

 

י הרכב מאז הקמתה של יחידת אתג"ר הוקצו משאבים לטיפול בתופעת העברות כל

 2002בשנת , כאמור אולםמישראל לרצועת עזה/איו"ש והונאות חברות הביטוח. 

 הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל לסגור את יחידת אתג"ר. על ידי הוחלט 

 

הוחלט להקימה מחדש ביחידה.  הצורך התחדש 2001בשנת  גניבות הרכבעם עליית 

 רכב. הלי בתחום כ הונאות ביטוחאת האחריות למיגור תופעת  , בין היתר,ולהטיל עליה

, אולם, לא תופעהטיפול בנגב צוות חקירה מיוחד להבמרחב גם בשנה האחרונה הוקם 

נראה כי המאמצים הללו הינם בעוצמה כזו שעשויה להביא לקפיצת המדרגה בתחום 

 .     הירידה בעבירת השבל"ר

 

  כות טכנולוגיות כלשהן בעבודת המשטרה?האם היו מהפי

 

ות טכנולוגיות בעבודת המשטרה עשויות להביא לקפיצת מדרגה באפקטיביות מהפיכ

 המשטרתית. האם היו כאלה בשנים האחרונות?

  

מופעל בהדרגה במחוז הדרומי מרכז שליטה אחד, המשוכלל במחוזות  2001מאז מרץ 

ך וחס, ואמור להמחוזיחידות מכל  100 -מנקז אליו את כל קווי הוא ה .המשטרה עד כה

אפשר ריכוז מאמץ וויסות כוחות ביתר יעילות מהמצב למקצע אותו, ולח אדם, בכו

המוקד לא חסך לתחנות תקני שוטרים מוקד תחנתי. יחד עם זאת,  בו הופעלהקודם ש

פועל זמן קצר מכדי לשנות במשהו את אופן עבודת ים נלקחו מהם(; הוא נ)תקני המוקד

בשל חוסר הכרת  מחלות ילדות".; ויתרה מכך, הוא עדיין סובל מ"הכוחות בשטח

בין מסירת הודעה לבין  יות, קיימת עדיין השהייהנהשטח ונסיונן המועט של המוקד

 קבלתה על ידי הכוחות בשטח, בעיקר בשטחים הפתוחים. 

 

אשר מסייעות מחשב, מספר תוכנות מעבר לכך, הופעלו ביחידות המחוז הדרומי 

 "פל"א")מודיעין(,  "מלאכת מחשבת" ביניהן,הצלחות.  ותלעבודת המשטרה ומניב

 "מאט")קשר(,  "מק"ש"(, ם)אג" "מחשוב ניידות")שרטוט(,  "כלים שלובים")חקירות(, 
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 "אלבום", מנה"ל, "תמונת נוף")מעברים(,  "200רשב"ג ")מז"פ(,  "אפיס")טכנולוגיה(, 

 ועוד. מערכות אלו הינן כלי תומך לעשיה השוטפת. 

מחוז הדרומי. על כן, אין בהן כדי בלא הופעלו בלעדית יחד עם זאת, מערכות אלה 

 להסביר את ירידת הפשיעה דווקא במחוז זה.

 

 כ התובעים?"היתה קפיצת מדרגה בסדהאם 

 

, בין היתר, כי ןנטע במחוז הדרומי 15.08.01 -מפכ"ל שנערך בעם הבמהלך דיון פשיעה 

אולם, בי האישום.  על העליה בכת עלה מספר התובעים באופן שיכול היה להשפיע

מצבה, במרוצת ולא בתקן ב לאלא ניכרת סטייה מהותית,  בנתוני מערך התביעות

מצבת  2001. יתר על כן, על פי נתוני אמ"ש עולה כי דווקא בשנת 2001עד  2003השנים 

 (.8התובעים הנה הנמוכה ביותר )ראה לוח מס' 

 

 

 7002עד  7003 תקן ומצבה –מערך התביעות במחוז הדרומי : 8לוח מס' 

 

2003 2002 2005 2001 2001 

 איוש תקן  איוש תקן  איוש תקן  איוש תקן  איוש תקן 

52 50 51 28 51 21 52 21 52 20 

 

 

 האם התקיימה העתקת פשיעה למקומות אחרים?

 

( של פשיעה מהמקום שבו Displacementהאם התקיימה תופעה של ה"העתקה" )

קומות הסמוכים אליה? כלומר, עליה של פשיעה ממוקדת הפעילות המשטרתית למ

בעיקר מרכז  –במהלך השנתיים וחצי האחרונות במחוזות הגובלים במחוז הדרומי 

 ? ירושליםו

 

העתקת פשיעה מתבצעת, בעיקר, בעבירות שמבצעיהן בעלי ניידות גבוהה יחסית. 

הרכב  העבירה הקלאסית שבה ניתן לראות על נקלה את התופעה היא עבירת גניבות
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במספר כלי רכב, בדרך כלל  )שבל"ר(, שבה דפוס הפעילות השגרתי הוא יציאת כנופיה

 משטחי יהודה ושומרון; גניבת מספר רכבים וחזרה לאזור הפירוק.

 בחינה של נתוני גניבות הרכב בשנתיים וחצי האחרונות מול השנתיים וחצי שקדמו להן

מלמדת שאכן קיימת תופעה של  ,פוניבמחוזות ירושלים ומרכז, הגובלים עם המחוז הצ

זאת, . +35.5% -ובמחוז המרכז ב 12.2% -הגניבות עלו במחוז ירושלים ב .העתקה

)ראה לוח מס'  22.3% –לעומת הירידה המשמעותית בכמות כלי הרכב שנגנבו בדרום 

 המחזקות נתונים אלה. הן מדברות במערכת המודיעין הצטברו ידיעות שונות(. 9

לעבר תחומי המחוזות השכנים, בדגש על  הדרומי עבריינים מתחום המחוזגירתם של בה

בעלות נסיון  רכוש כנופיות/קבוצות עברייניעל ידי מחוז מרכז. עיקר ההגירה נעשית 

 , למשל,. באמ"ן דרום נערכהתחום עבירות הסמים מהמגזר הבדואיעשיר בתחום וכן ב

מרחב גזרת יקה את פעילותה לעבר סקירה אודות כנופיית בדואים, אבו עסא, אשר העת

 שפלה. 

 

 השוואתי – מרכזו ירושליםרמת גניבות הרכב )שבל"ר( במחוזות : 9לוח מס' 

  2002עד דצמבר  2002; מול יולי 2001עד יוני  2005ינואר 

 

עד דצמבר  7007יולי  

7002 

עד יוני  7002ינואר 

7002 

 הפרש

 + 12.2% 12,111 1,208 ירושלים

 +35.5% 29,002 21,201 מרכז 

 -22.3% 11,850 15,129 דרום
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השפעות אפשריות שאינן קשורות במשטרה על מגמות הפשיעה במחוז 

 הדרומי

 

 מהם השינויים בסביבה החברתית המשפיעים על הפשיעה, מלבד עבודת המשטרה? 

לה לא ניתן לגבות מגמות אאולם,  ,ניתן למנות מספר מגמות עיקריות בשנים האחרונות

 :בלבד הופכת את הדיון לתיאורטיעובדה זו  .ם מדידיםספריבמ

 

  הרצועה היתה תמיד מוקד של  :7002סגירה הרמטית של רצועת עזה החל משנת

 גניבות רכב ורכוש גנוב אחר לסוגיו, כמו גם של הונאות ביטוח בקנה מידה נרחב.

לטים הגורמים השווהחמרת היחסים הביטחוניים עם  2005ההתנתקות בקיץ 

הרצועה,  הביאה ל"נעילתה" שלס, "לאחר תפיסתה על ידי חמא עיקררצועה, בב

 כמעט באופן הרמטי, בפני תנועת עבריינים ורכוש גנוב. 

 

  תמשמר הגבול קיבל אחריו :והשלכותיה 7003כניסת מג"ב לגבול מצרים בשנת 

 גבולהעובדה שמג"ב, ולא צה"ל, הוא המופקד על ה. 2003על הגבול המצרי במרץ 

כנגד . בניגוד לצה"ל, המוכוונות של מג"ב היא שינוי התפיסה המבצעיתגרמה ל

; אמצעי לחימה; סחר בנשים; חציית עבריינים ייצוא סמיםו ייבוא של תותופע

בניגוד למתרחש בגבול הירדני עליו מופקד  תפיסותשל ריבויי  –וכדומה. התוצאה 

תפיסתו המבצעית ממוקדת צה"ל, שמשתמש בכוחות מילואים לא מיומנים, וש

 בכמות גדולהפעילות מג"ב צימצמה מעט את ההברחות ששיעורן נאמד  ביטחון.

  .מהודוכ ימהלחצעי אמפריטים של של סמים, אלפי 

הועברה האחריות על הגבול בחזרה לצה"ל. המשמעות הינה  2001בפברואר  15 -ב

ה"ליים נוספים, כך שמג"ב ממשיך לפעול לאורך הגבול, אולם נכנסו לשם כוחות צ

שכמות הכוחות הפועלים לאורך הגבול רק גדלה. לשם התרשמות, מביא לוח מס' 

 את סיכום התפיסות הרב שנתי של מג"ב רמון, בחלוקה לסוגים. 10
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 סיכום תפיסות רב שנתי של מג"ב רמון, בחלוקה לסוגים: 10לוח מס' 

  (2001)מתוך: נאווי, 

 

 שנה

 סוג

 הערות 7002 7002 7002 7002 7003

 מריחואנה

 )טון(

12,220 9,105 1,022 2,3 1  

 חשיש

 )ק"ג(

51 18 111 100 238  

 טובין

 )טון(

29.9 53.013 12.102 1.1 11.825  

 זרים

 

עליה  1858 111 132 112 109
בסודאנים 
 ואריתראים

 הירואין

 

 15.5 ג' 10.5 - ג' 150
 ק"ג

  ק"ג 25

 אמל"ח

  

- 111 138 28 19  

 םמצרי

 

52 25 21 20 22  

 כלי רכב

 

92 11 133 23 28  

 

 

  פריסה זו והשלכותיה:  7002פריסת מפג"ד יהודה לאורך אזור התפר בשנת

סיכול הברחות רכוש גנוב, כלי רכב ובקר גנוב מאזור לפעילות נמרצת והביאה ל

מידת לפי הערכות משטרתיות, לכיש. פעילותם מתרקומיא ודרומה עד רמאדין. 

בשטח בינונית כך שעדיין מבוצעים מעשים פליליים בתחומי פעילות  ההשפעה

, אמור השטח להיסגר יותר בפני תנועת אולם, עם השלמת תוואי הגדרהמפג"ד. 

  עבריינים.
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 :באמ"ן דרום נערך מחקר אודות  שינויים באופי האוכלוסיה הבדואית בדרום

ת הנבחרות: סמים, בחן את מאפייני הפשיעה בחתך העברואשר הפשיעה הבדואית 

ורכוש. שינוי בולט באופי האוכלוסיה הינו המודרניזציה של הדור  צעי לחימהאמ

חמולה, בילויים במרכזי קניות עירוניים, להצעיר: יציאה לעבודות מחוץ לישוב/

מעבר  , כמושינויים מבנייםכן מתבצעים כמו נהירה למוסדות השכלה גבוהה ועוד. 

טרם . הגידול באוכלוסיה מהודחוקית וכהבניה דול בהגישבט טראבין לישוב קבע, 

 הגידול המקובל במגזר זה.   , שהוא 2.5%שיעור של על עומד נבלם, והוא 

 

 :הגעת הרכבת לדרום, בעיקר לבאר  שינויים באופי האוכלוסיה היהודית בדרום

כאלה שאב המשפחה עובד בבאר שבע  –שבע, הביאה להגירה של אוכלוסיה חזקה 

על המהגרים נמנים מרצים ורופאים בכירים, כמו גם בכירים במפעלים  למרכז. –

באזור. במקביל, גברה ההגירה של ערביי הצפון, עורכי דין, מורים וכדומה, בעיקר 

 .תעברייניפעילות הדרום עני יותר ואטרקטיבי פחות ל –לבאר שבע. התוצאה 

 

 :במחוז  לטענת ראש שלוחת התביעות החמרת רמת הענישה בבתי המשפט

למעט בעבירות ספציפיות, כמו "סיכון חיי  אין החמרה בענישה ,וסגניתוהדרומי 

יעדר נתונים מספריים, כל התיחסות תהיה אדם בנתיב תחבורה". אולם, בה

קיימת החמרה ואם היא מורגשת בקרב אמנם ספקולטיבית. יחד עם זאת, אם 

  שיעה.עבריינים, יכולה להיות לכך השפעה ישירה ועקיפה על הפ

 

 :עבירת הפע"ר היחידה המראה מגמה יציבה של  השתנות אופי הפשיעה בדרום

 (.5ירידה לאורך השנים היא עבירת ההתפרצויות לבתי עסק )ראה תרשים מס' 

 הסיבה לכך יכולה להיות, למשל, צעדי הנגד שעשו בעלי עסקים מול הפשיעה, כמו 
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, במחוז הדרומי עסקיות למגמה רב שנתית של עבירת ההתפרצו: 5תרשים מס' 

 7002למחצית  8991בין יולי, -השוואתי לחודשים ינואר

 

954

1,383
1,577

2,044

2,51025002568

3098
3346

3989

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

 

פרוייקטים שונים של התמגנות והעסקת חברות שמירה הלומדות שטח נתון 

ומתמקצעות בהגנתו )לדוגמה, פרוייקט מיגון עמק שרה בבאר שבע, ראה: אתר 

התמסדות של עבירת "סחיטת דמי החסות" ; ו/או (2001 המשרד לביטחון הפנים,

מבתי עסק ומאתרי בניה. עם השנים הטשטש בעיני האזרחים ההבדל בין  )הסד"ח(

שמירה לגיטימית ומה שאנו מכנים "שמירה כפויה". לבעלי העסקים כדאי לשלם, 

כיוון שהם זוכים לשקט ולשמירה אפקטיבית בהרבה. ה"שומרים" זוכים לקבל 

י משכורת, המהווים חלק מההוצאות החוקיות של העסק, ובטווח של זמן, תלוש

 עבירה זו.ביש ירידה גוברת 

יש עבירות שכדאיותם לעבריין קטנה לאורך השנים. לדוגמה, הכנסת מכשירי רדיו 

את  הפכה" לכלי הרכב וירידת מחירי מכשירי החשמל הללו Built inדיסק "

, פורצים כיום לרכבים. אלה עבור הגנביםהמכשירים לאטרקטיביים הרבה פחות 

מסיבות אחרות, למשל, כאשר שוכחים בעלי הרכב תיקים בתוכו )ראה  בדרך כלל

 (.1תרשים מס' 
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, מגמה רב שנתית של עבירת ההתפרצויות לרכב במחוז הדרומי: 1תרשים מס' 

 7002למחצית  8991בין יולי, -השוואתי לחודשים ינואר

 

5,723

4,316

2,867

2,195

6,404
6019

5616
51465383

5136

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
על פי המודיעין אופי הפשיעה משתנה מעבירות רכוש גם לתחומים אחרים. 

קיימת מגמה של השתלטות עבריינים על עסקים לגיטימיים. לדוגמה, המשטרתי 

, כשהם מסמנים יעד/עסק עבריינים, בעיקר מהמעמד הבכיר, פונים למגזר העסקי

אופן מיידי, בעלות הבעלות בשיעבירו את מסר לבעלי המקום עבירים מו מסויים

לטובת אותו העבריין. פעילות זו מבוססת ברובה על מזערית או ללא תמורה, 

ח ובכאיום, ולעיתים תוך שימוש תוך  ,שימוש בשמו ובמעמדו של העבריין

 ובאמצעים אלימים.

גביית חובות  תחום חדש נוסף של פעילות פלילית בו חלה התמסדות הוא

ינים מנצלים את השינויים שנעשו בחוק בעשור האחרון באמצעים אלימים. עברי
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לטובתם של חייבים ואת הסרבול הביורוקרטי של המנגנונים השונים, ומצליחים 

לגבות כספים עבור בעלי חוב, שאין להם סיכוי לגבות אותם בזמן הנראה לעין, 

דרך ההוצאה לפועל. הגביה מתבצעת תוך הפעלת איומים, ובמקרה הצורך, 

 שברשות החייבים וכדומה. יםנכס ה בכוח של, לקיחאלימות

תחומים חדשים נוספים עליהם השתלטו עבריינים הינם תחום איסוף הבקבוקים 

למחזור, תוך "שכנוע" בעלי עסקים למסור את הבקבוקים; גניבת חול מהדיונות 

הבודדות שעוד נותרו במישור החוף וכדומה. כל התחומים הללו מחליפים לעיתים 

פשיעה וותיקים, כמו עבריינות הפע"ר, שהפכה אטרקטיבית ואף  תחומי

 "מכובדת" הרבה פחות.

 

 דיון

 

, בעיקר בעבירות פשיעה במחוז הדרומילירידה המשמעותית במהן, אם כן, הסיבות 

 ?, ומה תרומת המשטרה לכךהפע"ר

 

נות מתוך הסקירה התיאורטית ברור לנו, שבכלים הליניאריים שיש בידינו, לא ניתן לע

 על שאלה זו. 

; עד רשת של קשרי הגומלין בין הגורמים הפועלים בסביבה המשימתיתעד שלא נבנה 

שתבוא לידי ביטוי  ,תוכה את מערכת ההיזונים החוזרים שביניהםשלא נתווה ב

; ועד שלא נבצע, על בסיס כל אלה, סימולציות במקדמי היחסים שבין גורמי ההשפעה

 אחד הפרמטרים על מנת לבחון את השפעתו על התוצאהרבות, שבהן נשנה כל פעם את 

עד שלא נעשה את כל אלה, כל נסיון להעריך את מידת ההשפעה המשטרתית על  –

 .הירידה בפשיעה יהיה חסר משמעות

 

יתכן, שפעילותו של המחוז יצרה את ה"דחיפה" להיפוך המגמה בפשיעה, לאחר 

 ע מסוים לכלל מסה קריטיתשינויים בסביבה החברתית, שהבשילו ברגשהצטברו 

)ברור, כי ללא הצטברות הגורמים הללו שאינם תלויים במשטרה, הפשיעה לא היתה 

 יורדת(; 
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יתכן שהפעולה "בגזרה רחבה", תוך שיתוף הפעולה עם כלל הגורמים הפועלים בסביבה 

המשימתית, שאופייני מאוד לדרום מזה שנים, הצליחה להשפיע לאורך זמן על אותם 

 ( המכווינים את פעולת המערכת.Influence Pointsי השפעה" )"גורמ

כל כמעט המחוז הדרומי ביצע בשנים האחרונות כי הוא,  לקבוע בוודאותכל שניתן 

, על מנת להיות אפקטיבי בהורדת מאבק בפשיעהשניתן היה ומוכר לנו בתחום ה

 :הפשיעה

  ודל אחריות חדשנות במודלים המשפיעים על הטווח הארוך )למשל, "מגילה

 הקצינים על תאי שטח"(; 

 מודלים של הטווח הקצר )"מודל הנקודות החמות"(, גם  הפעיל באופן סימולטני

, (2001)שלו,  בעיקר בבאר שבע, שהיא מרכז הכובד של הפשיעה במחוז הדרומי

 וגילה מיומנות בהפעלתם;

 תו, כמו מיצה ביעילות את השימוש בעזרים הטכנולוגיים הקיימים שהועמדו לרשו

 (.2001למשל, מערכת ה"מנה"ל" )שלו, 

 למרות ומצב של פשיעה יורדת, בעיקר בעבירות הפע"ר )למרות השוני ביניהם( ב

בתפוקות קיימת עליה מובהקת  ,שכמות התיקים הפליליים פחתה מידי שנה

: עליה מצטברת של ם בכלל ובעברייני הפע"ר בפרטהמשטרה בטיפול בעברייני

מוכרזי ע"נ  8800עצורים עד תום ההליכים המשפטיים מעל  723מעצרים;  8378

עלית  מורשעים יותר בעבירה של "סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה. 21 -וד"ח; ו

הינה מאפיין קלאסי של עליה באיכות עבודת  תפוקות בזמן של ירידת פשיעה

המשטרה הדבר דומה לדיג המפיק שלל דגה רב יותר, למרות שבאזור הדיג 

 אוכלוסיית הדגים.  התמעטה

  תקנים  100 -גדלה באופן ממשי, הן בתקנים )כבכוח אדם ההשקעה המשטרתית

ובוודאי באנשי ימ"ר דרום שהפכו  ;חדשים(; הן במסופחי מרחב שמשון שפורק

  לשני ימ"רים מוכווני פשיעת רכוש, על חשבון עבירות החשיפה. 

 

ין שהמשטרה לא פעלה בחלל מול האפקטיביות היחסית בעבודת המשטרה, ניתן לצי

היא סביבה המשימתית שבה בתנאים המשפיעים על ה קיימת קפיצת מדרגהוהריק, 

מג"ב קיבל אחריות ופועל במכוונות ה באופן כמעט הרמטי; ררצועת עזה נסג :פועלת

שינוי באופי ; מסתמן התפר ממזרחובמרחב  מדרום לנושא הפשיעה בגבול המצרי
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עודנה יצרנית פשיעה משמעותית אמנם ואית שהיתה וובהתנהגות האוכלוסיה הבד

, אולם, מתגלים בקרב הדור הצעיר ודור הביניים סימנים של התמתנות בתחומי המחוז

"התמסדות" של סוגי פשיעה המביאה קיימת ; והתאקלמות בחיי הכלכלה של הדרום

 אחרות.  מעבירות פע"ר לעבירותשיעה, פהשינוי באופי מסתמן לירידה בעבירות פע"ר; ו

 

, עד שהוו מסה קריטית שהביאה לירידה יוחברו פה גורמים רבים יחדמן הסתם, 

  .מהם אחדהמתמשכת בפשיעה. המשטרה היא בהחלט 

את הגישה, לפיה המשטרה הינה "רכזת" ברשתות רבות  אמץלהדבר הנכון הוא דומה ש

 Eck and(, או של 111, ע' Eck ,2001שמשפיעות על איכות החיים של הציבור )

Maguire (2000:לפיה ,) 

 

במקום לחשוב על המשטרה כארגון מבודד בעל השפעה מהותית על הפשיעה, עלינו 

 המגיביםשל מוסדות, חלקם פורמאליים וחלקם לא,   רשתלחשוב על המשטרה כחלק מ

 לפשיעה )ההדגשה שלנו, הכותבים(.

(Eck and Maguire  ,2000 '250-229, עמ 

 

 

גם בשנים  בפשיעה בכלל ובעבירות הפע"ר בפרט של ירידההאם תימשך המגמה 

 הקרובות?

 

אם לא יהיו שינויים משמעותיים בסביבה המשימתית שבה פועלת המשטרה )למשל, 

שלום וגבולות פתוחים עם הרשות הפלסטינית(, דומה שהמגמה שפועלת למען הירידה, 

 לפחות בחלק מסוגי הפשיעה תמשיך באותו כיוון:

 והיא תוכל להמשיך ולהוות גורם משמעותי דליג בדרום המשטרה כוח האדם של ,

 בתחום זה.

 בגזרה זו מאוד את הפעילות הפלילית ןהירי משני ציד הגבול ברצועת עזה ימת. 

 אולם הגברת פרי ו כפי הנראהשאהלחצים לבניית גדר על הגבול המצרי לא י ,

כוחות שעל השל הטרור והגירה הבלתי חוקית מאפריקה יביאו לעיבוי עתידי 

, כמו גם להגברת עירנות המצרים מצידו השני של הגבול ולהעשרת פעילותם

 .הגבול
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  הפחתת  –הסגירה של הגבול המזרחי עם הרשות צפויה להתהדק אף היא, ועימה

 הפעילות הפלילית.

  דרך לפעול על הגבול הירדני בדומה לנעשה בגבול המצרי, תהיה בכך ה תימצאאם

כוחות כמו גם שימוש בת, שתאפשר דגש פלילי על הגבול, קפיצת מדרגה נוספ

 ימות וורסטיליות.שיוקצו למשימה למשמג"ב 

 

במחוז העליה הצפויה וההדרגתית בכוח האדם המשך ההתמקצעות המשטרתית, 

הדרומי ושכלול עזרים טכנולוגיים והתאמתם ליחידות הספציפיות, כמו תוכנת 

תמשיך להוות גורם חיובי בתחום  המשטרהש מגבירים את הסיכוייםה"מנה"ל" למשל, 

 בשנים הקרובות.גם זה 

 

האם ניתן לסמן איומים בולטים לעין על המגמה הנוכחית? אחד כזה, שעלול להגביל 

, העברת בתי המעצר לשליטת שירות בתי הסוהראת הפעילות המשטרתית הוא, למשל, 

; איום מסוג והחקירהשמגביל מאוד את גמישות הפעולה של המשטרה בתחום הכליאה 

של  , לאחר השלמת הקטע הדרומי שלו, לציר מילוט צפונה1שונה הוא הפיכת כביש 

 .עבריינים לאחר ביצוע עבירות

 

העבירות שבהן קיימת הסבירות הרבה ביותר לעליה מחזורית, לפי אופן התנהגותן 

 בשנים האחרונות, הן ההתפרצויות לדירה והשבל"ר.

 

להיערכות אפשרית נקודת פתיחה ינן יותר מאאלה הערכות  אולם, חשוב לציין, כי

העתידית של המשטרה. בעולם דינאמי המשתנה במהירות, דומה שהדבר הקבוע היחידי 

 הוא עצם קיום השינוי עצמו...
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