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.    

  ישראל�ראש אג! חקירות משטרתדאז  ,יצב יוסי סדבו�נ

 

 ,ספק� אי". משטרה עירונית"ביש יתרו�  הא� , העומדת על הפרק היאהשאלה

ראש ". משטרה לאומית" מלצורכי האזרח יותר  קשובה"משטרה עירונית"ש

 ,אמי� ולא מושחת, ישרשהוא אד� ,  לה�מסור ושאחראיש,  לתושביודואג שעיר

יכול לעשות , כזו� משטרה ומייש לו תקציב למש ו, את בעיות עירונהמזהה נכוש

עבירות של איכות אכיפת  להסיט משאבי� ל יכולג�הוא . שירות גדול לקהילה

לטפל �  ממעטי, בגלל צוק העתי�, לצערי,")המשטרה הלאומית ("שאנו, חיי�

רה המשט"הא� מודל  ,לדעתי,  הנכונה שעלינו לבחו� היאהשאלה, אבל. �בה

 .תושביהל לתנאי האר+ ו�מתאי" העירונית

 

נית� למנות לכ, מספר סיבות .  רעיו� כזה באר+שבלתי אפשרי לאמ+, דעתי היא

 :עיקריות

 

ישראל לעסוק ג� �אמורה משטרת,  בניגוד למשטרות אחרות�הסיבה האחת 

 שכמעט לא קיי� מצב(וג� בתחו� בטחו� הפני� " קלאסי"בתחו� השיטור ה

אי� . בטחו� פני�בסקת עולא , לדוגמא ,יורק�משטרת ניו). אחרתבשו� מדינה 
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משטרות . "שפוגעי� ברכוש ולפעמי� ג� בתושבי� ,ואי� לה שכני�, לה קו תפר

והקמת� תחייב , פני�הלהתמודד ע� בעיות של בטחו� אינ� יכולות " עירוניות

חיי�  אנחנו, אול�, רעיו� כזה אכ� הועלה". משטרת ביטחו�"הקמה במקביל של 

לי� להציב כוחות ייחודיי� לכל משימה ולכל וגואנחנו לא מס, יהיבמדינה ענ

להתמודדות  לשלב את הכוחות לש� מת� פתרו� אנחנו צריכי� ,לכ�. מטרה

בעת ובעונה , משימות קלאסיות וניותמשימות בטחובמסגרת משטרה אחת ע� 

רה על עיקרו� תו, שמי, היא מאפשרת לשלב כוחות. יש יתרו� גדול מאודאחת  

ה� בתחו� הכספי וה� בתחו� גמישות ,  מלמעלה ועד למטה,פיקודהדות יאח

 .ההפעלה

 

לנו משפיעה ג� א� לא היו , שמשאבינו מוגבלי�,  העובדה�הסיבה השנייה 

הטיפול בהפגנות הרבות שנערכות במדינה הוא בלתי אפשרי . טחו�ית בובעי

, �ריית ירושלייא רואה אי, עאני ל". משטרות עירוניות"במסגרת המודל של 

 מסוגלת לתת תשובה לכל ,ידי ראש העיר� שתמומ� על,ע� כמות השוטרי�

כיצד . ידי כל תושבי האר+� ועלבכל הנושאי�,  כל יו�שנערכות בה ,ההפגנות

 תנתנוהיא וכיצד , מתפללי� ברמדא�מאות אל% �ארבעהיא נותנת תשובה ל

. ידי תנועה פוליטית זו או אחרת�ישראל על�תשובה לחסימת הצמתי� במדינת

מצבו הכספי של השלטו� . כ, שית� תשובה ל,שוב נצטר, להקי� גו% ייחודי

 לביוב  שאי� לו כס% לדאוג,כשיו דמיינו לכ� ראש עירע. המקומי הרי ידוע

ינו אחד היקרי� משטרה המימו� ו... ג� לממ� שוטרי�שנדרש עתה , בעירו

 ד כיצ�קצה לו תקציב מיוחד לצור, כ, ינה ת שהמד,נניחוא� . בתקציב הציבורי

 ?  לביוב או לחינו,,למשל, יעבורלא שתקציב זה , נית� להבטיח

שדאגת� היחידה תהיה כיצד לשל� משכורות , מודל עבודה כזה ייצור משטרות

שהבעיה המרכזית ,  אמר לי המשטרה ש�ל"מפכ, במוסקבהבביקורי . לאנשיה�

התוצאה הינה . ו� משכורות לשוטריושלו היא לדאוג שיהיה כס% לתשל

ומשלשלי� לכיסיה� , ששוטרי� מבצעי� עבודות נוספות להשלמת הכנסה
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יד� מהנהגי� �ונגבי� על, הנכתבי� בכמות עצומה, חות תנועה"תקבולי� של דו

, מערכת שכר לא יציבה יכולה להביא לשחיתות משטרתית. במקו� ובמזומ�

 . זהואנו איננו מעוניני� להגיע למצב כ

 

משטרות " הוא בעייתי מאוד במת� שירותבו שיווי� באכיפה �הסיבה השלישית 

�את המודל של ניו  שאנו יכולי� להרשות לעצמנו לקבל, לא חושבניא". עירוניות

, סטריט�בוול מהבורסה  מיליו� דולרחמישהקיבל , וליאני'ג, ראש העיר. יורק

 לעניי� ויצר משטרה, שוטרי�מאות �ובה שלושהקי� את משטרת הבורסה 

שבסביו� , )ואני חושב שכול� יסכימו איתי(אני יכול להחליט . ומשטרה לעשירי�

לכל ברמה גבוהה ותית� שירות ,  יותר מזו שבמקומות עניי�תהיה משטרה טובה

 ? הא� נית� לספק שירות ברמה זהה ג� בפריפריה, א,. התושבי�

 

שכנות יחייב " ת עירוניותמשטרו" הצור, בתגבור כוחות מ�הסיבה הרביעית 

 אי� משטרה ,למשל, בסקוטלנד. רשויות מקומיות לממ� את התגבור הזה

. ל" וכל מפקד מחוז הוא למעשה מעי� מפכ,יש ש� שישה מחוזות. לאומית

 , מה הוא עושה במקרה של הפגנה, שאלתי אותו,סנטרהמפקד מחוז בשיחה ע� 

מכ� מחזיר לה� את העלות  שהוא מבקש סיוע ממחוז סמו, ולאחר ,והוא אמר

, מה יקרה אצלנו בעניי� הזה, אני חשבתי על הרעיו�ו. הכלכלית של הסיוע

לא תצליח הרי היחידה הארצית לחקירות הונאה .  בי� רשויותבהתחשבנויות

 …במרמה בי� רשות לרשות כספי�הלחקור את כל עבירות 

 

ינת ישראל היא לא מדינה הומוגנית מבח�מדינת �הסיבה החמישית 

יש לנו עולי� ויש . והיא סובלת משסעי� קשי� בי� מגזריה השוני�, האוכלוסייה

וחרדי� , יש לנו עשירי� ועניי�, יש לנו מיעוטי� ויש לנו אחרי�, לנו ותיקי�

ראש  � פ,יהל מיעוט דתי או עירו יש בשל ראש עיר חילוני  עתחשבו. וחילוניי�

 ,משו�? מדוע, יזי� אותו וה� מרג,מיעוט חילוניבעיר שבה חרדי עיר 

את מי הוא יפעיל ש� כדי למנוע מה� . שהחילוניי� רוצי� לנסוע בשבת בעיר
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משטרה "רק ? ו את חוקי העזר האחרי� אלאכו% את החוקכדי את הנסיעה או 

יכולה לתת , לאחרו� השוטרי� בתחנותל זהות "שהנחיות המפכ, "לאומית

 .תשובה לענייני� הללו

 

עיר אחת גודלנו הינו כגודל . ישראל�גיית גודלה של מדינת סו�הסיבה השישית 

ע� ,  משטרות רבות ומפוצלות בשטח טריטוריאלי קט� כל כ,.הברית�בארצות

ייצור מצב בלתי , כ, גדולה בתו, האוכלוסייה�ע� שונות כלו רבותכ, �בעיות כל

 תיאומי� לקיי� מער, של� של" המשטרות העירוניות"שבו תצטרכנה , אפשרי

. חקירת מקרי אונס סדרתיי�, לדוגמא, ניקח. מצב בלתי אפשרי זהו. רשי�נד

מי יצליב את כל ? מי יטפל בעניי�, ג� ופע� בהרצליה�א� האנס מכה פע� ברמת

,  היאהברית� השיטה בארצות?ויבנה תמונת מודיעי� שלמה, מקורות המידע

  נוספותויותשלוש רש בד בבד ע� ,)התובע המחוזי ( .�D.Aה שברחוב אחד עובד 

�צותבארש, מצב בעייתי עד כדי כ,ה.  וא% אחד לא יודע על השני,לאכיפת חוק

לא הצור,  היאהסיבה לקביעת תנוחת הגו% של שוטרי� בעת ירי , הברית

 ו וביד, את הנשק השוטר אלא משו� שביד אחת מחזיק, הגו% בעת היריביציבות

 שוטרי� לא יירו עליו כדי ש,יה הוא מראה את התג המזהה אותו כשוטריהשנ

מטמיעי� עד מהרה את ההזדמנות לפעול , כידוע, עברייני�. ממשטרות אחרות

 .ומנצלי� את המצב לטובת�, שבי� המשטרות בקווי התפר

 

מאפשרת לשוטרי� " משטרה לאומית. "הסיבה השביעית היא בעיית הניידות

מות שוני� בי� מקו, ניידות בתעסוקת עובדיה, וג� לעצמה כארגו�,  כפרטי�

ערי� המתגוררי� במפקדי�  במתכוו� מציבי� באזורי� רחוקי� אנו. במדינה

 ,מרחקשל ה שב, את אותה זיקה ואת אותה השחתהר מנת לא ליצו� על,אחרות

 . יה ולפקח על בהקשה מאוד לשלוט

 

" המשטרות העירוניות"בי� , הסיבה השמינית היא בעיית חוסר האחידות

� כמו משטרתלמשטרה הלאומית. ללי התנהגותאתיקה וכ, בנושאי משמעת
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 ויש מכשיר את כל השוטרי� באותה רמהה, הדרכהל  ארציספר�יש ביתישראל 

וכל . מערכת אחידה של כללי� ונהלי� ומערכת בקרה פיקוח וענישה על הפרת�

 ".משטרות עירוניות"זה לא יהיה קיי� ב

 

כה את י שראש העיר ה, נניח�השוויוניות באכיפה והסיבה התשיעית היא בעיית 

 לראש עיר  את החקירההא� הוא מעביר? עיר חוקר זאתהכיצד ראש . אישתו

 , תית� די� שווה לכל האזרחי�ה שמשטר,הא� יש מי שמעלה על הדעת? אחר

 ? ידי הרשות�שהיא מתוקצבת עלכ

 

ש י) דנמרק ונורווגיה, שוודיה( המפותחות והדמוקרטיות ,כל המדינות הקטנותב

מדוע ה� אינ� , כ, טובה�היא כל" משטרה עירונית"א� . ומיתמשטרה לא

 מאה שישי� וארבע , שני�תשעלפני היו , לדוגמא ,בהולנד? מקימי� אותה ש�

 לפני צמצו�  וה� עומדי�, מחוזותוחמישה� יש רק עשרי�כיו�. משטרות

 כי השיטה , שה� מביני�,משו�, ומאמצי� דג� של משטרה לאומית ,מספר�

 .אינה טובה

שאחד מחבריה היה , ♦ לחוק משטרה חדש"עדת צדוקו" מונתה 1994בשנת 

 אליה יה לי העונג להצטר%ה. ל" זקוברסקיחיי� , ל משרד הפני� לשעבר"מנכ

לאחר , 1999הגישה את מסקנותיה ביוני הוועדה . במש, חמש שני�, כמלווה

משטרות "הקי� י� לא ש,המליצה באופ� חד משמעיו, שמעה את העובדותש

 .ואי� לקבל כס% מהרשויות המקומיות למימו� עלויות שיטור" ירוניותע

 

, מחלקה בתו, העיריההמשטרה תהפו, לברגע ש: אני רוצה להזהיר את כול�

אי� מסוכ� ". שוטר סוציאלי"ויהפו, ל" אכיפתית"השוטר יאבד את גישתו ה

ושיתר הרשויות ,  שתאכו% חוק בלא משוא פני�,אני רוצה משטרה. מזה

 משטרות "הפתרו� לבעיות הקיימות אינו בהקמת  .לנה בהיבטי� הנוספי�תטפ

                                                           
♦
 ). המערכת(בגיליו� זה , נסקר במאמרו של יחזקאלי" וועדת צדוק"הפרק הרלוונטי של  
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על כל .  המקומית ע� הרשות של התחנהשיתו% הפעולהאלא בהגברת , "עירוניות

 ולתת , הבעיותלמקד אתמנת לדעת � על,ע� ראש העירמפקד תחנה להיווע+ 

פלנה שתט, נוער� לצמצו� עבריינותותמועציש להקי� ג� , לש� כ,. פתרונות

 החל ,כדי שיהיה רצ% טיפול, האלימות במשפחבנגע הסמי� ומועצות לטיפול ב

 . העובד הסוציאליועד מהשוטר 

 

אנו , "משטרות עירוניות" של הקמת  שא� נאמ+ גישה זו,אני חושב, סיכו�ל

יכולתה לפעול באופ�  ובבאי התלות שלה,  המשטרהנפגע פגיעה קשה בעצמאות

משטרה " לא ."יתמשטרה אירונ"זו תהיה , זוא� נאמ+ שיטה . יוניושיו

 ".עירונית

 

 ) הפתיחהבמגיב על דברי הדוברי� במוש( גיורא רהב' רופפ

 

 ":משטרה עירונית"הוצגו לפנינו שני יתרונות מובהקי� ל

 רבה יותר בשל היותנו חברה גמישות (אכיפת החוקבעדיפות השינוי סדרי  -

 ).גות שונותבעלת נורמות התנה, הטרוגנית, תרבותית�רב

 ).להבדיל משימוש במשטרה לצורכי המדינה בלבד( מת� שירות לאזרחי�  -

 

וחלק מהציפיות , "שיטור קהילתי" ל"שיטור עירוני"קיי� עירוב מושגי� בי� 

ראוי  ".השיטור הקהילתי"ידי �יכולי� להיפתר דווקא על" השיטור העירוני"מ

תגובה הבאה ב, רפורמהכ "השיטור הקהילתי" נתפס הברית� בארצותיכ, לזכור

 שונות  שיטורותסבתפימדובר כא� . המסורתיות" עירוניות המשטרות"ל

 ועל אי שוטרי� ברחובה של העדר בעיה לא עונה על "משטרה עירונית. "לחלוטי�

 כי אי אפשר לאכו% את , כל החוקי�לא אוכפי� את. אכיפה של כל החוקי�

לא . י� היה משתק את החידברהכי , ולמזלנו ג� לא מנסי� לעשות זאת, �לוכ

וא� היינו מגדילי� את ,  מכיוו� שאי� די תקציבי� לכ,, ברחובי�רואי� שוטר

מדוע לא להגדיל את ? אז מה הצור, במיסוי עירוני דווקא, התקציבי� לצור, זה
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בצורה סבירה כוחות משטרתיי�  ואז אפשר יהיה להקצות ,המסי� הארציי�

הקמת ידי �פתרות על נאינ�, ב לכוח אד�איזו� בי� תקציה בעיות ?יותר

 ."משטרות עירוניות"

כיוו� שנקודת המוצא , הברית�לא נכו� להשוות את המצב באר+ לזה שבארצות

נקודת המוצא שלה� . ישראל הוקמה כמדינת לאו��מדינת. שונה לחלוטי�

.  רבותאלא רק התאגדות של קבוצות פוליטיות, �ושה� לא מדינת לאהייתה 

הברית � בארצות התהליכי�, ולכ�,אנו מאידיאולוגיה שונה לחלוטי�אנחנו יצ

שימוש בתהליכי� . אינ� רלוונטיות לנוהאידיאולוגיות האמריקאיות ו

 חישבו .של המדינה פרגמנטציהובאידיאולוגיות לא רלוונטיות עלולי� להביא ל

מעבר תהלי, ה …ואריש תרצה להקי� משטרה משלה' כאשר ג,מה יקרהרק 

 אלא ,ההתפוררות של מדינת הלאו� יהיה ביטוי של לא" ת עירוניותמשטרו"ל

 . יהיה אחד המכשירי� העיקריי� לעשות זאת

 

 �אינ אלה , לרוע המזל,א,, ענות לצרכי� מקומיי�נ אמנ� "משטרות מקומיות"

 ששולטי� בקהילה , אלא הצרכי� של האנשי�,האד� ברחוב להצרכי� ש

 במיוחד כאשר ".משטרות מקומיות". "�ראיסי"משטרות של מעי� . המקומית

 רשויות י� לנהל קונפליקטי� ביש נטייה, ה� מאורגנות על בסיס טריטוריאלי

 .שימוש בכוח הוא הזכות הבלעדית של המדינה. מקומיות באמצעי� של כוח

 , בעצ�, אנו, ברגע שאנו מעבירי� משטרה לרשות הרשויות המקומיות,אבל

 . העיקריי� של קיו� מדינה את אחד היסודות �נותני� לה

 .שימרו על מישיג� נקייה" �בנוסח הברית ראיתי מדבקות על מכוניות �ארצותב

,  בחזקת מדבקה על מכונית בלבדדבר שה,כל זמ�". לו, לאוהיוכזרקו את הל

 הדבר רחוק א, כשזה הופ, למדיניות של משטרה.  זה באמת מצחיקיאז

 …מלהצחיק

 

של על בסיס של היענות לצרכי� של סקטורי� ומביני� משטרה  א�, יתרה מכ,

ראה  נ? פוליטי�בסיס טריטוריאלי  לבנות אותה עלמדועאז , קבוצות מקומיות
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משטרת ", "משטרת חרדי�"הקי� הרבה יותר ל  יהיה סביר, שבמקרה כזה,לי

ולחלק את החברה לפי , "משטרת אוניברסיטאות", "משטרת נשי�", "קיבוצי�

דר, זה אני מגיע בה שלאבסורד ,א, הבעיה היא, סורדאבזה כמוב� . מגזרי�

 ."המשטרה העירונית"ת או כפיתוח לוגי של רעיונות יחשיבה לוג

 

  )מגיב על דברי הדוברי� במושב השני(ר מאיר חובב "ד

 

, את ההרגשה, לדעתי, נתנו, זאב בילסקי, בעיקר ראש עיריית רעננה, הדוברי�

ואינה עונה על ציפיות האזרחי� , ספקתאינה מ, ישראל כיו��שפעילות משטרת

בתחו� הטיפול באירועי� פליליי� ואכיפת החוקי� , בעיקר, זאת. ממנה

להתחשבות רבה , הודגש הצור, בשינוי המצב הנוכחי. הקשורי� לאזרח הבודד

הזנחה של �לקירוב המשטרה אל האזרח ולאי, יותר בצורכי הקהילה ותושביה

. רת הסדר הציבורי הכללי והמאבק בטירורהטיפול באירוע הפלילי מול שמי

 . הועלה הצור, ביתר שיתו% פעולה בי� השלטו� המקומי למשטרה המקומית

 

ויש , שהמצב הנוכחי אינו טוב, ישראל�קיימת הרגשה בציבור וכ� במשטרת

למצוא שיטה מתאימה יותר לפעולת המשטרה ברמה המקומית ובקשר שלה ע� 

, ומידי פע� מציעי� לה פתרונות,  אינה חדשהשהרגשה זו, עלי לציי�. האזרח

משטרה "ולאחרונה " שוטר קהילתי שכונתי", "שוטר מקו%"כגו� הפעלת 

 ".משטרה עירונית"ו" קהילתית

יש להתחשב , ישראל�כאשר דני� בשינוי המבנה הארגוני והתפקודי של משטרת

 :ויש להתייחס לשאלות הבאות, ביתרונותיה ובחסרונותיה

 הא� שינוי לש� שינוי או שינוי בתוכ� הפעילות -שינוי מה משמעות ה ����

 ?ובמטרותיה

מה ה� ההשלכות של ההצעות לארגו� מחדש מבחינת העבודה המקצועית של  ����

שיש מספר רב של , תו, התחשבות בעובדה, זאת? השוטר בתחומי� השוני�

 ).מעל מאתיי�(רשויות מקומיות בישראל 



 2001א "תשס
 
 

 5' משטרה וחברה מס

 

 173

וא� ג� ?  או ג� בתחו� החקירותהא� הכוונה היא לשינוי בתחומי הסיור ����

מה ה� ההשלכות לנושא החקירות ברמת העבריינות , בתחו� החקירות

וברמת העבריינות , שאינה מכירה גבולות של רשויות מקומיות, הארצית

 ?")כפר הגלובאלי"ב(הבינלאומית 

כאשר יש מחוז אחד מרכזי , מחוזי�הא� המבנה הארגוני הרצוי יהיה אזורי ����

�כמו בארצות, או מבנה עירוני ממש) ונדו� רבתי באנגליהכמו משטרת ל(

 ?שג� בה יש משטרה מדינתית ומשטרה פדרלית, הברית

משטרות "מה� המנגנוני� שיבטיחו הקצאה שוויונית של משאבי� ל ����

בעיקר לגבי רשויות מקומיות , ברשויות המקומיות השונות" העירוניות

 ?חסרות משאבי� עצמאיי�

 

כאשר יש להגדירו , הינו פשוט בהצהרות ומורכב בפועלנושא שיתו% הפעולה 

יש להגדיר היטב את הסמכות ואת האחריות של . במושגי� של סמכות ואחריות

המשטרות "שהגדרות אלה תהיינה ברורות למפקדי , כ,, כל אחד מהשותפי�

 .ולאלו האזוריות" המקומיות

יש ג� יתרו� ,  מקומית וארצית�שבו יש שתי מערכות שלטו� , במבנה פוליטי

בהפעלת משטרה , יש לנצל את היתרו� הזה בכל צורה שהיא. באיזו� שביניה�

 .ברמה המקומית

ולא להביא , יש לשמור על גבולות התפקיד של השוטר ושל המשטרה, לסיו�

יש , ישראל לא נראה לעי��מאחר ששינוי מהותי במבנה משטרת. לטשטוש�

לחזק את , שטרה ע� הקהילהלשפר את הקיי� ליתר שיתו% פעולה של המ

, ההיבט האזרחי בעבודת המשטרה מול ההיבט הצבאי של מלחמה בטירור

, להמשי, את פיתוח המקצועיות של עבודת השוטר כפרט ושל המשטרה ככלל

ללא כל קשר לשינוי המבנה הארגוני של , באופ� מיידי, ולהפעיל בישראל

תכניות , טו� המרכזיהמשטרה ולחלוקת הסמכויות בי� השלטו� המקומי לשל

. כפי שהדבר קיי� במדינות רבות בעול�, לסיוע לקורבנות עבירות פליליות

נפרדי� , ידי ארגוני� וולונטריי��תכניות הסיוע לקורבנות מופעלות בעיקר על
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כאשר המשטרה משתתפת , תו, סיוע של השלטו� המקומי והארצי, מהמשטרה

 . בה�

 

 האוניברסיטה העברית, אורית שלו

 

וא% רואה את עצמה , משטרה הלאומית שלנו היא ארגו� צבאי מעיקרוה

עיסוקה בנושא בטחו� הפני� מעצי� את המרכיב הצבאי של השיטור ". חיל"כ

הלחימה בפשיעה או המאבק , כמו משטרות אחרות בעול�. הפרופסיונלי

המשטרה בנויה כארגו� בירוקרטי . בעברייני� הוא מטבע לשו� מקצועי רווח

ביזור טריטוריאלי : שמבוסס על חלוקה פונקציונלית לשני סוגי ביזור, היררכי

, בדומה לכל ארגו� בירוקרטי. למחוזות גיאוגרפיי� וביזור פרופסיונלי לאגפי�

על מנת לעצב את העבודה , המשטרה מסתמכת על מאות נהלי� ותקנות

חשיבות� של , ע� זאת. ועל מנת לקיי� שליטה ובקרה ארגוניי�, השוטפת

 . מנגנוני הארגו� ומנגנוני הניהול במשטרה אינה מוטלת בספק

 

להעברת המיקוד של , כמוב�, יישו� של שיטור עירוני במתכונת כלשהי יסייע

ולהתמודדות נקודתית ע� בעיות ייחודיות , עבודת המשטרה לרמה המקומית

ד לשינוי ארגוני מעי� זה יש השלכות על תפקו, כצפוי. במקומות הישוב השוני�

אי� בכוונתי להתייחס להיבטי� . מערכת אכיפת החוק במתכונתה החדשה

.  אתיי� ומוסריי� של השפעת הקרבה אל הקהילה על אופי השיטור ואיכותו

שיהיו לשינוי המבנה הארגוני של מת� שירותי , ברצוני להתמקד בהשפעות

 .שתומכי� בעבודת המשטרה, על מרכיבי� ארגוניי� כלליי�, משטרה באר+

 

היבטי� שוני� של עבודת הארגו� , "המשטרה הלאומית"במסגרת , כיו�

עיבודי� סטטיסטי� , קביעת מדיניות כוח אד�, למשל. נעשי� במטה הארצי

. כלל המשטרה מקבלת שירות בתחומי� אלו מיחידות מתמחות.  או רכש
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ושינוי המבנה והפעילות של יחידות " משטרה עירונית"מעבר לשיטה של 

יכול להשפיע מאוד על היבטי� משמעותיי� בעבודת , גוניותהתמיכה האר

 .  המשטרה

 

ראוי להתייחס , "שיטור עירוני"בבדיקת ההיבטי� הארגוניי� ביישו� 

אפקטיביות ; לוגיסטיקה וסטנדרטיזציה, אדמיניסטרציה: לשלושה תחומי�

 .אד��וכוח, בעבודה

 

ניהול "מוגדרת כאדמיניסטרציה : אדמיניסטרציה לוגיסטיקה וסטנדרטיזציה

סטנדרטיזציה מוגדרת  ."וארגו� של ההתרחשויות ברמות הגבוהות של הארגו�

�לא באמצעות תקשורת בי�, המפעיל אנשי� ומתא� ביניה�, מנגנו� תיאו�"כ

הוראות ותקנות סטנדרטיות שנקבעו , אלא באמצעות נהלי�... אישית ישירה

". נהלי ומדעי של העבודהמ, תקנות אלו נקבעו על יסוד ניתוח טכני... מראש

שמבצע פעולות תמיכה לעבודה הייעודית של , קיומו של מנגנו� מטה אחד

מקל את הנטל האדמיניסטרטיבי מהיחידות , מסורבל ככל שיהיה, הארגו�

 המנהל המשטרתי הוא ליצור סדר � תפקיד האדמיניסטרטור .הטריטוריאליות

 .רי, את תוצאותיה�מפקח על הפעילויות ומע, ארגוני שתומ, בשוטרי�

 

" עבודת ניירת"המשטרה משופעת ב, שמבוסס על נהלי� ועל תקנות, כארגו�

כיוו� שכל , נטל זה צפוי לגדול" משטרה עירונית"בשיטה של . ומילוי טפסי�

: למשל. והמנגנו� האדמיניסטרטיבי בהכרח יגדל, יחידה תנהל את תיקיה היא

. י תחזוקה שוני�כל משטרה תחזיק אנשי מחשבי� משלה או אנש

כמו שלנו תושפע מאוד ממעבר " משטרה לאומית"הסטנדרטיזציה הקיימת ב

בעוד שמנגנוני� , תהליכי� שוני� ידחפו להעדר אחידות". שיטור עירוני"ל

שינוי המבנה הארגוני וקיומ� של , לדוגמא. אחרי� ינסו לשמר אחידות זו

ג� .  משטרה בישראלישנה את אופ� התקצוב של שירותי" משטרות עירוניות"

, ברור,  א� חלק מתקציבי המשטרות העירוניות יבוא מתקציב המדינה
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, שרשויות מקומיות בעלות אמצעי� יקצו תקציב נוס% למשטרה המקומית

יאלצו להקצות פחות משאבי� , ע� בעיות תקציביות, ואילו רשויות עניות

ע� , רות ייצרוהבדלי� אלו בתקציב� של המשט. עירוניי� לנושא אכיפת החוק

. ג� באיכותו, ולעתי�, הבדלי� מהותיי� בסוג השיטור שנית� בכל מקו�, הזמ�

סל שיטור "יינת� , במקומות שלא יוכלו להרשות לעצמ� תוספת תקציב

במקומות שבה� הכנסות הרשות המקומית גבוהות , לעומת זאת". בסיסי

 שמציעות לנו ,בדומה לביטוח המשלי�, "סל שיטור משלי�"יינת� ג� , יותר

לארגו� המשטרה , במצב זה.  ושעליו אנו משלמי� בנפרד, קופות החולי�

והגדרת , המקומי יהיו מספיק משאבי� לעסוק במגוו� רחב של פעולות

מספר השוטרי� יהיה תלוי ג� ביכולת העיריה . תפקידיו תהיה רחבה יותר

 .להחזיק אות� ולשל� לה� משכורת

. הסוגייה של מבנה השכר, למשל, כמו, שא השכרנית� עוד להעמיק ולשאול בנו

הא� המשכורות תהינה אחידות בכל המשטרות ? הא� יחתמו חוזי� אישיי�

 ?על בסיס איזה סול�? באר+

 

שקיימת במשטרה , פערי� בסטנדרטיזציה, בהכרח, שוני בסיסי זה יצור

  .ה� מבחינת עבודה וה� מבחינת האמצעי� שיעמדו לרשות השוטרי�, הלאומית

. יחידת הרכש של המשטרה רוכשת ציוד ואמצעי� עבור המשטרה כולה, כיו�

באות� , רכב�וכול� משתמשי� באות� כלי, בכל המחוזות תק� הציוד שווה

המשטרה "יתרו� הגודל של . נשק וכיוצא בזה�מכשירי קשר ובאות� כלי

שאות� , מאפשר לה להשיג מחירי� טובי� יותר לציוד ולאפסניה" הלאומית

שבו העלות הכוללת , יכול להיווצר מצב, "שיטור עירוני"ע� המעבר ל. א קונההי

כיוו� , תעלה, ההוצאה הלאומית הכוללת לציוד משטרתי, קרי, של אמצעי� אלו

את , ע� הזמ�, יאבדו" משטרות עירוניות", בנוס%.  שיתרו� הגודל יאבד

תק� , מדי�בחלק מהמקומות יוחלפו ה". משטרה לאומית"שקיימת ב, האחידות

מכשירי הקשר יותאמו לאלו הקיימי� במוקד העירוני , הרכב יעלה או ירד

 . וכיוצא בזה
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 משטרות 40,000 � ל 18,000ש� קיימות בי� , ב"ראוי לבחו�  מה קורה בארה

, שאותה הזכרנו, הסטנדרטיזציה או העדר האחידות). תלוי את מי מצטטי�(

 ממשטרה של שוטר �גודל הארגו� החל ב. מקבלי� ש� ביטוי בתחומי� שוני�

דר, הציוד ,  שוטרי� ואזרחי�43,000ע� , )NYPD(יורק �אחד ועד משטרת ניו

במש, . קשר ונשק וכלה בדיווחי הפשיעה שלה�, רכב, מדי�: בו ה� משתמשי�

. ב"שני� רבות היה קשה מאוד לקבל תמונה מדויקת על מצב הפשיעה בארה

  - UCR �רק ע� החלת ה . ח פשיעה ייחודי"לכל משטרה היה דו

Crime Report  Unified ח הפשיעה המאוחד שנבנה ב" דו�� FBI , נית� היה

 ....להשוות שיעורי פשיעה במקומות שוני�

 

 בידי המשטרה י� מטופל� בעיות ותחומי פשיעה שאינ� שישנ,יש לזכור, בנוס%

ג� , "ונישיטור עיר"של  הברית כמדינה �למרות התפיסה של ארצות.  המקומית

 שמטפלת בפשיעה חמורה במיוחד ובכזו , לאומית–ש� ישנה משטרה פדרלית 

שיטור "לבמקביל  ,ג� בישראל נצטר,, כלומר. שחצתה גבולות בי� מדינות

שתתא� חקירות מורכבות ,  ארצית�" פדרלית"להחזיק משטרה  ,"העירוני

, סטרציהאדמיני, נית� רק לשער אלו בעיות תקצוב. ומסובכות ותבצע אות�

 ...לוגיסטיקה וסטנדרטיזציה מצב זה יצור

 

ההבדלי� הלוגיסטיי� וההשפעות על , חוסר האחידות: אפקטיביות בעבודה

יכול ליצור ירידה , "שיטור עירוני"במעבר ל, נושא משאבי האנוש בארגו�

לא תישמר רמה אחידה של . באפקטיביות העבודה המשטרתית וביעילותה

יכול . עבודה כפולה, במקביל,  מקומות שוני� יבצעו.ג� למראית עי�, שיטור

כיוו� שתפקידי הפיקוח על שגרת העבודה , שיהיו לנו יותר קציני�, להיות

יהיה הכרח להוריד את מספר� של , בנוס%. הארגונית יעשו בכל ארגו� בנפרד
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 Costכיוו� שזה לא יהיה , ברמה העירונית, היחידות המיוחדות והמתמחות

Effectiveהחזיק אות� ל . 

 

בחינת האפקטיביות של עבודת המשטרה אינה מוגבלת רק לתפיסת , כיו�

            –" מניעת פשיעה מצבית"בגישות חדשות בקרימינולוגיה כמו . עברייני�

"Situational Crime Prevention" ,תהמשוואה של מניעת פשיעה מתייחס 

 שמאפשרות ,בה הפיסיתהסביבה הארגונית והסבי, לבחינת הסביבה החברתית

גישות אלו בוחנות את השפעת ההתערבות . פשיעה בנוס% להתייחסות לעבריי�

מעבר של פשיעה  � "Displacement" � "העתקה"המשטרתית ג� במונחי� של 

ל " המפכ. בעקבות התערבות משטרתית�זמ� וסוג העבירה , בהקשרי� של מקו�

כיוו� שה� ,  הבית נפתרה בחלקה שבעיית חסרי, הודה,יורק� מניו,ספירלשעבר 

שבו כל מפקד משטרה , "משטרה עירונית"במצב של . עברו למקומות אחרי�

יכול . מחריפה וגדלה הסכנה שבהעתקת פשיעה, ולה בלבד, אחראי לעירו

 שבו מבצעי� למניעת פשיעה יתוכננו בלי תיאו� ע� מפקדי ,להיווצר תרחיש

 שבו ניידות ,תארו לעצמכ� מצב. דע�ימשטרה בישובי� סמוכי� ויבוצעו בלי לי

, זאת ועוד... למשל, ברק� בני�ג� �עברייני� לגבול רמת" מקפיצות"סיור 

 – "פעפוע". מחקרי� הוכיחו שלמניעת פשיעה מצבית יש ג� תולדה חיובית

"Diffusion "שבו התערבות משטרתית יוצרת ירידה באזורי� ,הוא מצב 

 .עבירות אחרות מעבירות המטרהסמוכי� לאזור המטרה או משפיעה על 

מפקדי משטרה כושלי� יקבלו קרדיט על עבודה , מחד גיסא, בתרחיש המקביל

לא ישוטרו בתקווה שהמשטרה " גבול" אזורי ,ומאיד, גיסא, שלא ה� ביצעו

 ...השכנה תטפל בבעיה מהצד שלה

 

יעדי� עבודה לפי , )Accountability (אחריות אישיתתהליכי� כמו הגברת 

 ביצירת תמונת מצב מלאה ככל האפשר בנוגע לפשיעה י�תמקדמ'  וכודי�ומד
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 יפחית אפקטיביות של "תו עירוניותמשטר"ביזור ל. ולבעיות שיוצרות פשיעה

 . "משטרה לאומית"ביחס לתועלת� הצפויה ב, תהליכי� מעי� אלו

 

רוב , כיו�.  נושא נוס% בתחו� זה קשור לסוג העבודה שמבצע מפקד משטרה

, "שיטור עירוני"ב".  קלאסית"של מפקד תחנה מוקדש לעבודת משטרה זמנו 

 ,לא ברור אי, תושפע עבודת המשטרה מהצור, וההכרח למנות מפקדי משטרה

מנוסי� בעבודה מול , בקיאי� ברכש, שמיומני� ג� בתכנו� ובניהול תקציבי

   . בהשגת מימו� לתשלו� משכורות כל חודש ועוד"אשפי�", איגודי� מקצועיי�

 

קשור לטיפול במרכיבי� " שיטור עירוני"היבט משמעותי במעבר ל: כוח אד�

אג% כוח אד� מרכז את נושאי , כיו�.  שוני� של נושא המשאב האנושי בארגו�

, ברור. ההשתלמויות המקצועיות והקידו� של שוטרי�, ההכשרה, הגיוס, המיו�

 תפקידי השיטור כי לארגוני משטרה עירוניי� יהיו דגשי� מקומיי� בהגדרת

היבט מרכזי באופ� העבודה ומת� שירותי המשטרה מבוסס על . ובאופני העבודה

שה� , כשרי� וכישורי� ומאפייני אישיות.  האד� שמבצע את התפקיד�השוטר 

יקבעו את טיב העבודה , באינטראקציה ע� סביבת העבודה, תכונותיו של הפרט

 .שנעשית

 

אי, יושפעו התהליכי� הבסיסיי� , למשל, שראוי לשאול בהקשר זה ה�, סוגיות

הא� ישמרו הקריטריוני� הקיימי� כיו� ? של מיו� מועמדי� וגיוס� למשטרה

? הא� כל משטרה תגבש לעצמה דפוסי� שוני� של מיו�? למיו� שוטרי� ולגיוס�

יכולי� להשפיע , שנובעי� מסביבות ארגוניות שונות, הבדלי� ארגוניי�, כאמור

 .אידיאלי בכל ארגו�על דמות השוטר ה

 

הא� ימשי, להתקיי� מנגנו� גיוס , כמו, נית� להמשי, ולשאול שאלות נוספות

תבנה לעצמה מנגנו� גיוס " משטרה עירונית"הא� כל ? כללי למשטרות השונות

הא� יהיה נכו� לאחד ? הא� שירותי מיו� ירכשו מחו+ לארגו�? ומיו� נפרדי�
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באיזה ? מי ישל�?  מי יממ� ויתפעל אות�,וא� כ�, מנגנוני מיו� גיוס והכשרה

  ?מה יקרה ע� אזורי� כפריי�? למי? אופ�

 של Outsourcing �העלויות של קיו� מנגנו� מעי� זה אינ� בטלות בשישי� וג� ה 

מרכזי הערכה ומבחני� פסיכומטריי� למיניה� אינ� . שירותי� אלו יקר למדי

הא� כל עיר . ת מהמבנה החדשבעיה נוספת בתחו� זה נובעת ישירו. עניי� זול

?  תצליח לאייש את המשטרה העירונית שלה על בסיס של כוחות מקומיי� בלבד

משרד החינו, , למשל. שבתחומי� אחרי� המצב אינו ורוד כל כ,, עלינו לזכור

יהיה , א� כ, יקרה במשטרה. שולח מורי� ליישובי פריפריה בחוזי� מיוחדי�

חזרנו ,  מבחינה מסוימת, ואז, משטרה מהקהילהעלינו לטפל בבעיות ניכור של ה

 . שוב לנקודת המוצא

השלכות . לשלב ראשוני זה יש השלכות משמעותיות על בנית כוח משטרה

, חשובות לא פחות יבואו לידי ביטוי בתהליכי ההכשרה וההשתלמות המקצועית

א� מפקדו של כל ארגו� משטרה יבחר . שינתנו לשוטרי� ולשוטרות

לעומת " שיטור אכיפתי("עבודה שונה עבור המשטרה שבפיקודו באסטרטגית 

מספר השוטרי� בו וצרכי ההכשרה , מבנה הארגו�, )למשל, "שיטור קהילתי"

, סוגיות רלוונטיות נוספות ה�. וההשתלמות המקצועית בכל ארגו� יהיו שוני�

הא� צורכי , לאור המגוו� הארגוני? הא� הכשרת השוטרי� תהיה אחידה, למשל

הא� פרקי הזמ� שבי� ? מה יהיה הקריטריו� למקצועיות? הדרכה יהיו זהי�ה

 ? ההשתלמויות המקצועיות יהיה זהה בכל ארגו�

 

, "משטרה עירונית"לאור, כל מהל, הקריירה של שוטר או שוטרת בארגו� של 

בעיקר כדאי לתת את הדעת . שיש להתייחס אליה�, עולות שאלות נוספות

ע� כל הביקורת הקיימת על דרכי הקידו� . ו�לנושאי� שקשורי� בקיד

ונבנה , מאותרי� קציני� בעלי פוטנציאל במסגרת דיוני שיבוצי�, הקיימות

לעבודה " נשאבי�"ג� שוטרי� מצטייני� . עבור� מסלול קריירה בארגו�

מחד , דפוס עבודה זה יוצר. מחוזיות וארציות, מרחביות, ביחידות איכותיות

בעלי יכולת ופוטנציאל לתפקידי� בכירי� יותר בעיקר מעבר של אנשי� , גיסא
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כזו של אנשי� מהתחנות " שליפה", ומאיד, גיסא, במטות וביחידות ארציות

בחלק מהמקרי� ליצור חלל ומחסור בכוח אד� ברמה הולמת לתפקידי� , יכולה

לנייד " משטרה לאומית"היכולת של . מפקדי תחנות משטרה, למשל, מסוימי�

שמעתיק , מסייעת לשוטר, ולעתי�, תורמת למשטרה, ת הארגו�במסגר, אנשי�

יכולת זו תצטמצ� מאוד . את מקו� מגוריו א, מעוניי� להמשי, לעבוד במשטרה

" לגדל"תוכל " משטרה עירונית"לא בהכרח כל ". משטרה עירונית"במבנה של 

 . את כל כוח האד� שנחו+ לה

? בעיר אחרת" אפס"תחילו מהא� שוטרי� יתפטרו וי: כ� נית� להקשות ולשאול

אי, יראה מסלול ?  למשטרה הפדרלית�מהיכ� תילקח עתודה ליחידות ארציות 

הא� אנשי� יעברו למחלקות ? "משטרה עירונית"שוטרת ב/קידו� של שוטר

ובהקשר ? יוצנחו ממחלקות אחרות אל המשטרה, לחלופי�, אחרות בעיריה או

למי תהיה ? "משטרה עירונית "אי, יתמנה מפקד? מי יחליט על קידומי�, זה

 ? הסמכות לפטר אנשי�

 

בהולנד ובאזורי� מסוימי� בקנדה .  המגמה הפוכה, כיו�, כי בעול�, ראוי לציי�

 עברה המשטרה 1993בשנת . לשיטור אזורי" שיטור עירוני"יש מעבר מ

ללא קשר , ועברה ממצב שבו פועלות משטרות עירוניות רבות, ההולנדית מהפ,

,  מחוזות משטרה עצמאיי�25 �ל , ברמה הארצית, ע� גו% מתא� קט�ו, ביניה�

ראשי הערי� ש� אינ� ). Chief Constable(בפיקוד קציני� ברמה של ניצב 

למרות ההשפעה הרבה שעדיי� קיימת , מרוצי� מתהלי, המרכוז המשטרתי

שה� אינ� נבחרי� אלא ממוני� הקהתה , העובדה, אול�. ביד� על המשטרה

תהלי, המרכוז לא הסתיי� . דות לתהלי, ואת האפקטיביות שלהאת ההתנג

כדבר , "משטרה לאומית"כ, שנראי� לנו(מתבצעי� תהליכי� רבי� . עדיי�

מנסה שר , לאחרונה. במטרה ליצור מכנה משות% בי� המחוזות, )המוב� מאליו

�ידי הכתבת יעדי� וסדרי עדיפויות ועל�על, הפני� לחזק את אחיזתו במשטרה

, כמו מיסוד מערכת מחשוב ארצית, עולות המחזקות את הרמה הארציתידי פ

, רבי� מהמפקדי� ההולנדי� סבורי�, לטענתו. שלה קריטריוני� אחידי�
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ובכינו� " על�ל"מפכ"במינוי , שתהלי, המרכוז יסתיי� בעוד מספר שני�

 .בדומה לזו שלנו, ריכוזית" משטרה לאומית"

 

  201 �  שירותי שיטור ל, על פי חוזה,נהנת, )RCMP(משטרת הרוכבי� , בקנדה

על פי ,  שמחויבות,רשויות בגודל מסוי�, בקנדה. "משטרות עירוניות" 571מתו, 

להצטר% מחלקה ; יכולות להקי� מחלקה משלה�, להחזיק שירותי משטרה, חוק

או ע� משטרת ) מדינה(או לחתו� חוזה ע� משטרה של הפרובינציה  קיימת

 את תמשפר,  "איגוד ערי� לשיטור "יצירת, ענת הקנדי�לט. הרוכבי� הפדרלית

, עלויות השיטור יורדות. ויוצרת שוויו� ביניה�, איכות השיטור בערי� השונות

הנטל האדמיניסטרטיבי מחולק בי� מספר . והעבודה נעשית באופ� יעיל יותר

, באופ� כזה. ונעשית פחות עבודה כפולה ומקבילה בי� משטרות שונות, עיריות

המעבר לשיטור אזורי . ית� לעשות שימוש מושכל בכוחות מיוחדי� ומתמחי�נ

 .שיפר את השירות שנית� לאזרח

 

המעבר מהעיד� (הרפורמות הגדולות בהיסטוריה של המשטרה המודרנית 

נועדו  )  הפוליטי בשיטור לעיד� הפרופסיונלי ואחר כ, המעבר לעיד� הקהילתי

לא , כיו�, ישראל�במדינת.  יעילותהלשפר את עבודת המשטרה ולהגביר את 

אכ� , "שיטור עירוני" למבנה של "שיטור לאומי" שמעבר ממבנה של ,נראה

 .     יתרו� לשיפור ביצועי המשטרה ולהגברת יעילותה

 

 ישראל�המפקח הכללי של משטרתדאז , ניצב יהודה וילק�בר

 

טרה  כי היא מש,"ממשטרה לאומית"הרבה יותר  רהק י"שטרה עירוניתמ"

את� לכ, מספר .  וכל ארגו� מבוזר הוא יקר יותר מארגו� ריכוזי,מבוזרת

 :דוגמאות
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ישראל אלא ג� את � לא רק את משטרתתמשרת )פ"מז (זיהוי פליליה למעבדה

חלקה לזיהוי  שרעננה הייתה צריכה להקי� מ,תארו לכ�. כל קהיליית המודיעי�

 . פלילי

פרויקט כזה אינו . ברמת הערי� DNAהקי� מאגר דוגמא דומה היא היכולת ל

ותר ויותר בי. לא מהבחינה המשפטית אלא בגלל העלויות, אפשרי ברמת העיר

 גופי� ריכוזיי� ,�לצד,  מוקמי�,"משטרות עירוניות"בה� יש ש ,מקומות

, גבעתיי� ונתניה,  או אז�" האנס הסדרתי"  חקירת קחו לדוגמא את.גדולי�

 . DNAסו% דגימות  לאותג� היו צריכ�אביב או רמת�תל

מי . ציבורי מכל האר+�המנקזת אליה בעיות סדר, עוד דוגמא היא ירושלי�

 ?הר הביתהציבורי ב�בבעיות הסדר, למשל, טפלי

 בצע לות היו צריכ,גירעו� הכספי שלה� ע� ה,ת רמלה ולודוריי שע,תארו לכ�

 . עושי� בערי� האלהשאנו  כמו אלו היק%ות ברחלות ופע

 

 ה במדינ".משטרה עירונית" על וני� תיאורטיי� ארוכי� מאוד דירו,אפשר לע

 ביחס למדינות , בהיק% סביר,"משטרה לאומית"להחזיק עדי% , שאי� לה כס%

כי . איזו משטרה אנו רוצי�,  שהדיו� צרי, להיות,ני חושבא. אירופאיות אחרות

ראו . רוטליותב יכולה להיות ג� משטרה של אלה וקסדה ו"משטרה עירונית"

 יכולה להיות משטרה "משטרה לאומית",  לחלופי�.יורק בעבר�את משטרת ניו

 . המשלבת את הקהילה בעבודתה ,ע� אורינטציה קהילתית

 

הוא " משטרות עירוניות"שהביאו לרצו� ב, המענה לבעיות העיקריות, לטעמנו

שיטור " או " קהילתיתמשטרה"אי� טע� לדבר על , אבל". השיטור הקהילתי"

אנו . יעילות מינימלית בצמצו� הפשיעה וללהגיע לאפקטיביות בלי "קהילתי

 אחרי שבשנת ,1999נכנסנו לנושא השיטור הקהילתי ברמה המערכתית בשנת 

 ,כלומר. את התופעות הגדולות של הפשיעה, פחות או יותר,  הצלחנו לייצב1998

� וגג� ברצח , העלייה בפשיעה ג� בעבירות הרכושאת לעצור את הסח% הגדול ו

 .בפשיעה האלימה
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אני , "מודל רעננה"שנבנה על בסיס , "פרויקט השיטור המשולב"באשר ל

יש לתת לה ג� יותר ש יתכ� , לרשות רבה יותרמעורבותאפשר  שכדי ל,מסכי�

א� .  אחריות אי� מעורבותימשו� שבלי סמכות ובל, כמו בנושא תנועה, סמכות

, )ואולי ג� טבריה(אור עקיבא ו בערי� כמ" מודל רעננה"את נצליח לשווק נכו� 

הפריסה תהיה טובה , )אמנ� לא בכל המקומות( שבתו, כמה שני� ,יש לנו סיכוי

ואי� , שני הצדדי�י� מ פרטנרי�דרוששלש� השגת תוצאות , הבעיה היא. יותר

ראש עיריית , סקילזאב בי רבי� דוגמת היו� ברשויות המקומיות פרטנרי�

 אחת הבעיות הגדולות שלנו.  אחרת זה לא עובד,לטנגו צריכי� שניי�. רעננה

רמת ההודעות שלנו , רמת הסיסמאות שלנו,  שרמת האמירות שלנו,היא

א מעל ומעבר לרמת היכולת האפקטיבית שלנו לייש� דברי� ילתקשורת ה

לא . "רטהסבגזירת " שהתחילו ונגמרו ,עשינו דברי� רבי� בקהילה. בשטח

 כמה ? חנכנו)ה"מציל" (מצו� עבריינותמועצות לצ"כמה . הייתה המשכיות

 ? היכ� ה�?  מחדש אות�פעמי� חנכו

שלוש .  ברעננה היו�"השיטור המשולב"היכ� עומד פרויקט ראו  ,לעומת זאת

 כי ישנה מחויבות ,שיתו% הפעולה רק הול, ומשתבח,  מאז התחלתושני�

 .בי� ראי� לנו פרטנרי�. רי�אחעקיבא ובמקומות �אותו הדבר באור. הדדית

 

 ובקשר ע� רסטיליותוביכולתנו לו  והיתרו� שלנו הוא,שראל היא מדינה ענייהי

 זה ,ג� א� יתנו לנו היו� יותר כס%. רבי� יותרא יהיו לנו משאבי� ל. הקהילה

זה לא יעשה אותנו . יהיה בגדר סגירת פער למינימו� ביחס למדינות אחרות

ה ביחס משטר להשקיע ביש. �גירעוכיו� בנמצאי�  מכיוו� שאנו ,משטרה עשירה

וזאת ג� א� אני מנטרל את הפ� הביטחוני וג� א� לא (למה שמקובל בעול� 

ג� א� נקבל סכומי� ש, כל כ,  הוא גדולהגירעו�. )תהיה לנו בעיה ביטחונית

העושות , נגיע למה שיש למשטרות אחרות, � שקליאדירי� של מאות מיליוני

 . פחות מאתנו
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 פני�ההשר לבטחו�  דאז ,עמי�שלמה ב�' רופפ

 

 הניתוק הגדול בי� על, )ל"כפי שהציג המפכ(א� מסתכלי� כיו� ש ,אי� ספק

 בסדר הקומימה ו לבי� המצב התקציבי של,המשטרההמשימות של  ובי� היעדי�

אנו חוטאי� חטא גדול מאוד לאיכות חייה� של , העדיפויות הלאומי

� שמשטרת,רחי המדינה בכ,חטא גדול מאוד לאיכות החיי� של אז. הישראלי�

תקציביות העדיפויות סדר ה לא הייתה ואיננה ב,וג� כיו�, זה שני�, ישראל

 מכל סוג "לובי"לגו% זה אי� ! חשוב שדבר זה יאמר. לאומיות של הקברניטי�ה

 . "לובי"ודמוקרטיה היא תרבות של , ואשה

 עשו בושזה המקו� . "משטרה עירונית"בה יש ש ,הברית�זכרת� את ארצותה

נמצא כא� .  כחלק מהשיטה הפוליטית"לובי"את המיסוד האולטימטיבי של ה

 ותפקידו בעניי� זה מתקרב למעמד "המשולבשיטור " שמקומו ב,מר בילסקי

 ראשי ערי�, "שיטור עירוני"מדברי� על שכאשר  ,א, לא ראיתי. היסטורי

מול משרד ראש להפגנות , למשל, בדומה ,מזעיקי� את אמות הסייפי�

 מסיעי� ה�אז .  בשל חוסר תקציבשירותי רווחה בעירבעת קריסת , הממשלה

 לעול� לא יעשו זאת בשביל ה�. באוטובוסי� את כל זקני העיר לירושלי�

 משו� ,"לובי"צרי, ו ל אינ" שצה,זה ברור כשמש.  למשטרה גדול יותרתקציב

ה מ� אבל מחזות קורעי לב של האיש. ל" של צה"לובי" ה מהווי� אתשכולנו

 � הסרט� למחלת שזקוקה לתרופה זו או אחרת ,או הגברת, המסדרו� בנהריה

 . "לובי"זהו 

זה המשרד היתו� ביותר בי� משרדי ? ישראל� הלאומי למשטרת"לובי"יכ� הה

משו� שזה לא נתפס  ?מדוע.  הקורא משהו למענו,אי� קול זעקה. הממשלה

לא , זה לא הוטמע. לקבל שהאזרח רשאי ,מ� השירותי�, רות חיוני לאזרחיכש

 כפי ,שא� אינ, נות� לי אותו אני צועק, רותיזה מעול� לא נתפס כש. הופנ�

 . רווחהשירותי חינו, או שירותי או , � אינ, נות� לי תרופהני צועק אשא
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 הא� נית� ליצור במדינה כמו , נשאלת השאלה,"משטרה עירונית"דיו� בנושא ב

, תרבותית�עדתית ורב�רב, אינטימית, רפיתגיאוגמבחינה מדינה קטנה , ישראל

 כפי שנית� לעשות , מעיר לעיר,� שוני�יליאגיהא� נית� ליצור דפוסי� ל

המציאות הישראלית איננה . דפוסי� שוני� לחלוטי�אלו . הברית�בארצות

 היא צריכה לאפשר את הדבר הקרוב ,למיטב הבנתי. יכולה לאפשר דבר כזה

, "משטרה עירונית" בלי שזו תהיה ,י� הקהילהביותר לשילוב בי� המשטרה לב

בכל (ופייה השונה של החברה הישראלית  א בשל,זאת. לא בעיצובו מבנהלא ב

 שאי� מספיק שוטרי� במקו� , אנשי� פוני� אלי בטענה, שאני נמצא,מקו�

במציאות ).  וחשוב שאזרחי ישראל ידעו זאת,אי� תשובה למצבי� אלה. מסוי�

 .בגלל האופי של החברה הישראלית , ישנ� קרעי�,שלנו

 

, ערבי�היהודי, העדתי�בקו התפר של הקרע החברתימשטרת ישראל נמצאת 

 אינטימית ,צפופה מאוד, חברה קטנההיא אמורה לתת פתרונות ל. דתי�החילוני

אינסו% ,  שיש לה אינסו% יעדי�,משטרהשלה , גזרי� א, קרועה ל,מאוד

 ! לי זה המצב הישרא.  מועטביקצותמשימות 

 

בישראל היא סוגיית " משטרה עירונית"סיבה נוספת לחוסר הרלוונטיות של 

 שירות עניקהמשטרה חייבת לה. ידי המשטרה�הניתני� על, השוויו� בשירותי�

 לקחת , בגלל בעיות תקציביות,נטייהקיימת , היו�. אוניברסלי ושוויוני

 שאני ,עיקריתהסכנה ה. ה ולהפו, אות� לסלקטיביי�ינשירותי� שוני� במד

נתחיל להעניק  ש, העובדה היא, הצדקה כלכלית לכ,ג� א� יש, רואה ממצב כזה

ותי� לעניי� ה� יר הש,בסופו של דבר. שירותי� לעשירי� ושירותי� לעניי�

 כי אי� ,� לא יוכלו להילח� על שימור השירות הזהבשלב מסוי� ה ו,דלי� יותר

המשטרה הענייה שלה� תמשי, , הבמצב כז. לה� כושר פוליטי ועוצמה פוליטית

. כא� באר+ לכ,  אסור להגיע,בעיני.  ואיש לא ישמע מה�,היותהיה עוד יותר עני

אחד ,  אגב,זה. החזקי� תמיד יהיו מסוגלי� להג� על השירות שנית� לה�
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כי רק כשהחזקי� צועקי� ג� החלשי� , היתרונות של השירות האוניברסלי

 . נהני� מהשירות

 

 אי� לנו מנוס מיצירת האיזו� בי� משטרה לאומית ,מה שנאמר כא�כל מ, ע� זאת

 הארגו� הארצי �  אבחנה בי� המבנה, כלומר.ארצית לבי� תרבות הפעולה

באופ�  קבע שיכולה להיות קהילתית ויכולה להי, לבי� תרבות הפעולה,והלאומי

+  נאינו שא, אני בטוח.אלו ה� ההבחנות המתבקשות. ידי המשטרה� עלשרירותי

 בקרבואנו חייבי� לחזק ,  כי החברה תובעת זאת,מהל, זה בשני� הבאות

כי אנו לעול� לא ,  זה לטובתנו.החברה את ההתייחסות למשטרה כאל שירות

 ,ותמיד יסתובב האנס שלא ניתפס, נצליח לעקור את הפשיעה מ� המדינה

אני טוע� לחשיבות . כה את אישתוי והבעל שה,והילדה שיצאה לתרבות רעה

מועיל יותר ומקצועי , מאמ+ אכיפתי יעיל יותר. האיזו� האסטרטגי המדובר

 שלא תמיד האחד ,אני חושב.  הנוכחות בקרב הקהילה הבריאה� ובמקביל, יותר

 , כיצד הגענו למצב,תוההי אנ.  זה יכול ללכת במקביל.חייב להיות לפני השני

. ו על ההצלחות והיא לא מלטפת אותנ,שהחברה לא סולחת לנו על הכישלונות

הא� יש אסו� גדול ? ל היא סולחת וסלחה ג� על מלחמת יו� כיפור"מדוע לצה

ומדוע היא סלחה . ל"החברה סלחה לצהו,   כמעט חרב הבית השלישי?מזה

�למשטרת. כה עד אינסו%רוהרשימה או? ל על פרשת השייטת בלבנו�"לצה

 שזהו חלק ,ני חושב א?היכ� אנחנו חטאנו? היכ� הפג�. ישראל היא אינה סולחת

אי, אנו מביאי� . חלק מרכזי במאבק על התקציבי�, מרכזי בדיו� כולל יותר

אחת . הבנה של הקהילה את המשימות המורכבות של המשטרהללאיזו� ו

ידותי של המשטרה בתו, דמיצוב הי ה."שיטור קהילתי"הדרכי� היא ג� 

  .הקהילה יסייע ג� במאבק הזה

 

 

    

 


