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 �" משטרה עירונית"ל" משטרה לאומית"בי� 

♦♦♦♦דרכי פעולה וכיווני התפתחות, אינטרסי�
 

 
 *פנחס יחזקאלי 

 
 ל"מדריך במכללה לביטחון לאומי של צה, ר"ד, ם"נצ* 

 )2000אושר לדפוס בספטמבר , 2000נתקבל במערכת באפריל (
 

 
המאמר סוקר את המאבק המתעורר של חלק מראשי הרשויות המקומיות 

על רקע מכלול יחסי השלטו� המקומי ע� , "משטרות עירוניות"קמת לה

בי� היתר הוא משווה ג� את מסקנות הוועדות . השלטו� המרכזי בישראל

, "ועדת צדוק"ו) ועדה משטרתית" (ועדת בכר "�הרלוונטיות שהוקמו בנושא 

כי הדג� , מסקנת המאמר היא. ידי המשרד לביטחו� הפני��שהוקמה על

אלא נטילת , אינו המודל האמריקני" משטרה עירונית"וצע של הישראלי המ

ע� , המשטרתי במדי�") פטרול"ה(אחריות וקבלת סמכות על מער* הסיור 

ושילוב� של אלה ע� המערכי� , המשלי� אותו" המשמר האזרחי"

הצעה זו קרובה למדי לאינטרס המשטרתי של . הרלוונטיי� בעיריה ובקהילה

כפי שהוא בא , יות ובסמכות על תחנות המשטרהשיתו% ראשי הערי� באחר

וקצבו תלוי , למעשה, מאבק זה הוכרע". השיטור המשולב"לידי ביטוי במודל 

 .בהבשלת התהליכי� הרלוונטיי� בשלטו� המקומי

 

שיטור , משטרה עירונית, משטרה לאומית, ישראל� משטרת:מילות מפתח

רשות �פ משטרה"תצוות בדיקת ש, שלטו� מקומי, שלטו� מרכזי, משולב

ח הוועדה הציבורית לחוק המשטרה החדש "דו, ")ועדת בכר("מקומית 

 ").ועדת צדוק("

 
 

                                                           
♦
ונית משטרה עיר"על הרצאה שנשא הכותב ביו� עיו� בנושא , בחלקו, מאמר זה מבוסס 

 .האוניברסיטה העברית בירושלי�, 2000 בינואר 6, "בישראל
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 כללי
 

הפועלות במרחב השליטה של , ברשויות מקומיות רבות קיימות תחנות משטרה

ישראל �למרות שמשטרת, על כ�. ורוב השוטרי� א% מתגוררי� בתחומה, הרשות

,  ידי משרד  ממשלתי�נשלט ישירות עלה, ממלכתי, הינה מכשיר שלטוני

 . מתפתחי� יחסי עבודה בי� אנשי המשטרה לעובדי הרשות המקומית

עד לשני� האחרונות לא הייתה מעורבות של הרשות המקומית על פעולות 

הקשרי� שבי� הרשות המקומית למשטרה . המשטרה או השפעה פורמלית עליה�

כגו� ועדות ( של מסורות מקומיות וה� פונקציה, אינ� מעוגני� מבחינה חוקית

בי� ראש הרשות ) או שאינה קיימת(הקיימת " כימיה"או של ה) ביטחו� עירוניות

ועדת ("המקומית הספציפית למפקד יחידת המשטרה הספציפית באותו יישוב 

, "ועדת צדוק"שהופיע בפני , ראש מרכז השלטו� המקומי�יושב). 1999, "צדוק

לבי� נתק מוחלט ואולי , שיתו% פעולה נהדר"לנוע בי� כי היחסי� יכולי� , ציי�

משטרה "כי , זאב בילסקי קבע, ג� ראש עיריית רעננה). 30' עמ" (אפילו עויינות

נית� להגיע לתוצאות רק ברמה של . וראשי ערי� לא חיי� טוב כל כ* ביחד

 ).30' עמ, 1999, קי�" (וזה מצב שאי� לו מקו� במדינה מתוקנת" להסתדר"

מתקשות הרשויות המקומיות לאכו% , ידי המדינה� שהמשטרה נשלטת עלמאחר

, )1981" (וועדת זנבר). "1981, אלעזר; 1998, עובדיה וכה�(צווי� מקומיי� 

על פיתוח מנגנו� מקומי לאכיפת ,  בי� היתר, המליצה, לענייני השלטו� המקומי

הנמצאי� מנת לאפשר לרשות המקומית לשמור על החוק בענייני� �על, החוק

ראשי , שלפיו, כ* נוצר מצב אבסורדי.  המלצות אלה לא בוצעו. בריבונותה

, אול� כיו�, הערי� נבחרי� בבחירות ישירות בעיקר על סוגיות של איכות חיי�

שהיא אחד הכוחות החשובי� , אינ� יכולי� להשפיע כלל בנושאי משטרה

 .להשגת איכות החיי�
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 התגבשות המשטרה הלאומית בישראל

 

ידענו שני מודלי� של משטרות , לפני קו� המדינה ובמהל* מלחמת השחרור

, משטרה עברית. ♦אביב וירושלי�� תל�בשתי הערי� הגדולות , עירוניות

כביטוי לאחד מתחומי האחריות שנטלו , 10/6/21 �אביב ב �הוקמה בתל, עירונית

.  הבריטימנת ליצור אלטרנטיבה לשלטו� הזר�על, עליה� הרשויות המקומיות

המצור על ירושלי� וההכנות . משטרת ירושלי� הוקמה בנסיבות שונות לחלוטי�

בי� , חייבו הקמת משטרה עירונית ג� בירושלי�, למימוש ההחלטה על בינאומה

 ). 1996, שדמי והוד (1948אוגוסט �החודשי� מאי

 

, נדחקו הרשויות המקומיות ממרכז הבמה הפוליטית, ע� הקמת המדינה

נטל לעצמו את מירב הסמכויות ותחומי , במדינה החדשה, � המרכזיוהשלטו

הנחה , נאמ� לעקרו� הממלכתיות). 1993, הרצוג; 1998, עובדיה וכה�. (האחריות

משטרה יהודית "להקי�  , ל הראשו�"המפכ, )סהר(גוריו� את יחזקאל סחרוב �ב�

שמבנה לא רק ). 1996, שדמי והוד" (בכל רחבי השטח של המדינה היהודית

לשלטו� , הדומיננטי, המשטרה תא� את יחסי הכוחות שבי� הדרג המרכזי

היה ג� ניסיו� להכפי% את המשטרה לנורמות שנהגו במסדרונות , המקומי

כי סירב בכל תוק% למנות קציני� , מספר, )1992(סהר . השלטו� המרכזי

, י"פאבי� התובעי� זאת מונה סהר את מזכיר מ. ידי המפלגות�שהומלצו לו על

כי , סהר מספר עוד. ל"ואת מזכיר המפד(!) שא% מינה קצי� קישור למשטרה

נדרש להופיע בפני ועדת הביקורת של , מפקד מחוז ירושלי� של המשטרה דאז

על שחבר מפלגה שפשע , ל בפניה"שמאוחר יותר דרשה את הופעת המפכ, י"מפא

 . המשפט המחוזי�הועמד לדי� בפני בית

                                                           

הוד אלי , אביב ובירושלי� ראה בשדמי אראלה�בתל" המשטרות העירוניות"פירוט בנושא  ♦
' עמ, היסטוריה' מח/ א"אכ/ר"מטא, ישראל�משטרת', כר* א, ישראל�תולדות משטרת, )1996(

24�25. 
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 י ע� השלטו� המקומי לאחר קו� המדינהיחסי השלטו� המרכז

 

כי לגביו , גילה השלטו� המקומי, לאחר קו� המדינה: מורשת המנדט הבריטי

רק שאת מקומה של האדמיניסטרציה הבריטית , נמש*, בעצ�, המנדט הבריטי

השלטו�  .תפס שלטו� מרכזי ישראלי ריכוזי ומערכת מפלגתית דומיננטית

שה� , המנדטורי כלי שליטה בשלטו� המקומיהמרכזי הישראלי ירש מהשלטו� 

שיטה ריכוזית זו העניקה לנציב העליו� סמכויות . ללא תקדי� בעול� המערבי

). 1988, ליזי�(מרחיקות לכת על רשויות מקומיות נחשלות במדינה מתפתחת 

כתוצאה , כי השלטו� המרכזי לדורותיו, טע�) 1999(השר חיי� רמו� 

ובאופ� , רצה לשלוט בשלטו� המקומי, שראלמההתפתחויות הפוליטיות בי

למרות כל , במש* כל השני�, לכ�. הייתה לו אותה מנטליות של המנדט, מפתיע

לא ניתנו ". העיריות: חוק יסוד"לא נוצרה פקודת עיריות חדשה או , הדיבורי�

אפילו כדי לשנות את סמל העיריה צרי* היה לקבל רשות . סמכויות לעיריות

שהוא פקיד של משרד , "ממונה על המחוז"רשויות תלויות בה. ממשרד הפני�

אפילו חופי הי� לא שייכי� . במשרד האוצר" ממונה על השכר"או ב. הפני�

 .מורשת של הבעיות הביטחוניות שהיו לבריטי�, לרשויות אלא למשרד הפני�

לפעול רק בענייני� שהפרלמנט או הממשלה , למעשה, השלטו� המקומי מורשה

כולל , שר הפני� חייב לאשר את כל חוקי העזר העירוניי�. ותומסמיכי� א

השר יכול להדיח מכהונת� חברי עיריה . אד��תקציב וכוח, תכנו�, מסי�

ולמנות ראש עיר בפועל וועדה , "חסרי כישרו� או יכולת שלטונית"נבחרי� כ

או הכנסת יכולי� לבטל סמכויות מואצלות ללא התייעצות /הממשלה ו. קרואה

 .ו� המקומי או קבלת הסכמתו ועודבשלט

כנהוג , עדיי�, כי מעמדו של השלטו� המקומי אינו מעוג� בחוק, טוע�) 1988(ליזי� 

משרד הפני� . באופ� המאפשר לרשויות חופש פעולה מירבי, במדינות המפותחות

 והמשרדי� האחרי� מעבירי� , הוא מקור הכספי� הבלעדי של השלטו� המקומי

כ* נוספי� לריכוזיות סרבול ומאבקי . י� לרשויות דרכואת הכספי� המיועד

שיטה זו מעניקה כספי� בחסד . שמעורבי� בה� גורמי� פוליטיי� שוני�, כוח
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היא מאפשרת לשלטו� המרכזי לנהוג בשרירות בכל הנוגע . ולא בזכות

 . להשתתפותו בהוצאות הרשויות ומהווה אב� נג% להתייעלות

 

מאז סו% שנות השבעי� מתעצמת : ו� המקומיההתחזקות ההדרגתית של השלט

�ב�(והולכת מגמה כלל עולמית של ביזור ושל העצמה ברמת השלטו� המקומי 

ועמה ג� עצמאותו המעשית , חשיבות� של נושאי� מקומיי� גדלה). 1995, אליא

ממצב של נחיתות מוחלטת החל השלטו� ). 1995, גולדברגר(של השלטו� המקומי 

קיי� פער בולט בי� המסגרת הרשמית של , היו�. ההמקומי לצבור עוצמ

. סמכויות לבי� יחסי הכוחות בפועל שבי� השלטו� המקומי לשלטו� המרכזי

דר* השליטה , בשמירה על סמכויותיו, "מלחמת מאס%"השלטו� המרכזי מנהל 

 . על בסיס ההכנסות הרעוע של הרשויות

א* נית� להכליל� בשלוש , כי מקורותיה של מגמה זו ה� מגווני�, אליא טוע��ב�

כשלי� ממשליי� ויזמות גוברת מצד , מגמות אידיאולוגיות: קטגוריות עיקריות

 .השלטו� המקומי

אחד מה� הוא הגל . ניזונות ממקורות שוני�המגמות האידיאולוגיות  �

אשר העמיד בסימ� שאלה את הדומיננטיות , פוליטי השמרני�האידיאולוגי

 �מביא כדוגמא את ה ) 1995(אליא �ב�. יההיסטורית של השלטו� המרכז

New Federalismשפעל להקטי� את כוחו , הברית� של ממשל ריג� בארצות

תו* הענקת יתר סמכויות ויתר שיקול דעת , )המרכזי(של הממשל הפדרלי 

 . למדינות ולרשויות המקומיות

, השלטו� המרכזי נובעי� מהקושי הגדל והול* של הכשלי� הממשליי�  �

מאז תו� מלחמת העול� . לנהל את המערכת הציבורית,  המדינותבמרבית

של מגוו� תחומי , השנייה קיי� גידול עקבי של היק% המגזר הציבורי

בעקבות מה . המעורבות ושל ריבוי המערכות המימשליות והפונקציונליות

ההרפיה ברמת הדרישה והציפיות �אי"מכנה ) 7' עמ, 1995(אליא �שב�

אליא �ב�". עומס יתר"לטו� המרכזי במצב תמידי של נמצא הש, "מהמדינה

, לוגיסטית�שהיא ג� פוליטית וג� ניהולית, כי לבעיה זו, מדגיש) 1995(
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יציבות �שנית� להוסי% לה ג� אי(יציבות כלכלית מתמשכת �התווספה אי

אשר מקטינה את חופש הפעולה ואת האפקטיביות של השלטו� , )פוליטית

 .המרכזי

 

מהמיתו� המחזורי , בי� היתר,  נובעתת מצד השלטו� המקומי היוזמה הגובר �

, ברמה הלאומית והבינלאומית והצור* במדיניות מוניטרית מרסנת

במרבית . למע� הגדלת האוטונומיה המקומית, באופני� שוני�, שפועלי�

כלכליות , נאל3 השלטו� המקומי להתמודד ע� משימות חברתיות, המדינות

בעקבות הקטנת מעורבות השלטו� , ת והולכותפיסיות גדלו�ואורבניות

, כי במידה לא מבוטלת, מציי�) 1995(אליא �ב�. המרכזי ודלדול משאביו

, אמנ�, השלטו� המקומי זוכה. זוהי אוטונומיה המוענקת על דר* השלילה

היציבות הכלכלית ומצוקותיו �אי. א* בתנאי� נחותי�, ליתר חופש החלטה

י מדרבני� את השלטו� המקומי לחשיבה התקציביות של השלטו� המרכז

ומפתחי� אסטרטגיות מגוונות לניהול , מחודשת באשר לדפוסי פעולתו

משמעות� היא מעבר מאדמיניסטרציה של תקציבי� לאסטרטגית . משאביו

�יזמות פני�. ניהול יעיל של משאבי� קיימי� ולפיתוח משאבי� חדשי�

�י מקביל ביזמות כלכליתביטו, )1995(אליא �לפי ב�, רשותית זו מוצאת

המיועדת לחיזוק מעמדה הכלכלי של העיר במישור הלאומי , עירונית

 .ומגבירה את היק% הפעילות הכלכלית בה

 

והתפיסה , המעוגנת בחוק, למרות ריכוזיות השלטו� המרכזי, ג� בישראל

. עולה מעמדו של האחרו� בהתמדה ע� השני�, המגמדת את השלטו� המקומי

, באופ� מהותי, כי מערכת יחסי� זו הולכת ומשתנה, טוע�) 8' עמ, 1995(אליא �ב�

מסוכ� סביל לשות% אסטרטגי של "והוא הופ* , מאז אמצע שנות השמוני�

 ". השלטו� המרכזי

ציו� דר* מהותי בהתחזקות השלטו� המקומי היה המעבר לבחירה ישירה של 

ראש , )1975 �ה "להתש(פי חוק הרשויות המקומיות �על. 1978 �ראשי הערי� ב 
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חייב לו די� , הוא הנושא באחריות כלפי האזרח, הנבחר בבחירות אישיות, העיר

בדרכי� ובשכונות המגורי� , בלשכות הרווחה, הספר�וחשבו� על הנעשה בבתי

 ).1994, דרי; 1995, גולדברגר; 1998,  מאמר מערכת�האר3 (

ר מרכזיותו המוחלטת של כי סיבות שונות הביאו לערעו, מציי�) 1995(גולדברגר 

ובכלל זה ג� בתחומי המינהל והשלטו� , השלטו� המרכזי בכל תחומי החיי�

, התחזקות האינדיווידואליז� והפלורליז� בחברה הישראלית: ביניה�. המקומי

שלילת מעורבות היתר של המדינה בענייני , עליית רמת ההשכלה של התושבי�

 . והפנאי ועודהפרט ועליית חשיבות� של איכות החיי� 

ועמה ג� עצמאותו המעשית של השלטו� , חשיבות� של נושאי� מקומיי� גדלה

המעניקי� בפועל מידה רבה של , כ* התפתחו מנגנוני� לא פורמליי�. המקומי

 . אוטונומיה לרשויות המקומיות

 

מגמה זו אינה תוצאה של התוויית מדיניות "כי , מדגיש) 8' עמ, 1995(אליא �ב�

התבזרות הנגזרת מוואקו� , דהיינו. לא של ביזור כברירת מחדלא, מוצהרת

והחלטות , המזמי� פעילות אוטונומית ברמה המקומית, ממשלי ברמה המרכזית

העדר מדיניות . נקודתיות מצד השלטו� המרכזי והשלטו� המקומי באותו כיוו�

מביאי� את , והצור* לתת תשובות מוחשיות לצורכי השעה, מרכזית קוהרנטית

וזו יוצרת מתחי� ביחסי� , תחומית�רב, השלטו� המקומי לפעילות אינטנסיבית

המתחי� ביניה� באי� לידי ביטוי . שבי� השלטו� המרכזי לשלטו� המקומי

עד כמה מותר לשלטו� המקומי (בשאלת הגבולות של הפעילות האוטונומית 

אלת ובש) ולחרוג מהנחיות המדיניות של הממשל המרכזי, לפעול ללא תיאו�

אשר הממשל , התאמה בי� הצרכי� המקומיי� לבי� המשאבי��אי(המשאבי� 

קיי� מתח מתמיד בי� , במקביל). המרכזי מעמיד לרשות השלטו� המקומי

עקב יכולת� הדיפרנציאלית לקיי� רמות ,, הרשויות המקומיות לבי� עצמ�

גייס וכוח� הנבדל ל) מגוו� השירותי� ואיכות�, דרגות פיתוח(פעילות שונות 

 ".משאבי�
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אמנ� לא השתנתה מיסודה המתכונת של חלוקת התפקידי� בי� , בהיבט הכספי

כי , טוע�) 1979(אול� קלכהיי� , הרשויות המקומיות למשרדי� הממשלתיי�

, חלו שינויי� רבי� בסוגי ההשתתפות הממשלתית בתקציבי השלטו� המקומי

ית וה� מבחינת ה� מבחינה אבסולוט, וגדל היקפה של ההשתתפות הכספית

הונהגו במש* , ע� זאת. חלקה היחסי בכלל ההכנסות של הרשויות המקומיות

שהסדירו נושאי� שוני� ביחסי הגומלי� שבי� , השני� תהליכי� ועוצבו מסגרות

שהרשויות , אחת הטענות הנפוצות היא. השלטו� המקומי לשלטו� המרכזי

על רקע זה . מלכתיי�המקומיות נושאות בנטל נכבד של מימו� השירותי� המ

שהממשלה תשחרר את הרשויות המקומיות מעול גביית מסי� , באה התביעה

את הדרוש למימו� השירותי� , מקופת האוצר, עירוניי� ובמקו� זאת תקציב

כי , )104' עמ, ש�(קלכהיי� חישב ומצא ). 1979, קלכהיי�(הניתני� על ידיה� 

יא קובעת את היקפ� ורמת� שה, אילו הייתה הממשלה מממנת את השירותי�"

, יכולה הייתה העיריה) שירותי סעד וכדומה, כגו� חינו* יסודי ותיכוני(

 �בכ , שעליה� היא מחליטה, לשפר את השירותי� המקומיי�, ממקורותיה היא

 ".בלי להיכנס לגירעו� כלשהו, 8%

 

יחסי� אלו : מגמות עתידיות ביחסי השלטו� המקומי ע� השלטו� המרכזי

ידי שינויי חקיקה �על, לכיוו� התחזקות הגור� המקומי, באופ� ברור, �מתפתחי

 . עתידיי�

כנסת וכשר במימשל המרכזי �כחבר, גיסא�מחד, אשר שימש, )1999(רוני מילוא 

כי הדר* לשינוי האיזוני� בי� , טע�, אביב�כראש עיריית תל, ומאיד* גיסא

להזיז . "מבנה החוקיידי שינוי ה�היא על, השלטו� המקומי לשלטו� המרכזי

השלטו� : חוק יסוד '…במתכונתה הנוכחית ולחוקק, הצידה את פקודת העיריות

ואז אפשר יהיה , חובות, אחריות, שבו יקבעו בצורה ברורה סמכויות', המקומי

 בחוק ייקבעו …שתצעד לכיוו� נכו� יותר, ליצור מערכת איזוני� חדשה

כל רשות מקומית לפעול שעל פיה� תו, האמצעי�, המקורות, הסמכויות

ללא ההסתמכות , ותחומי� שהיא תוכל לקבל בה� את ההחלטות ולבצע אות�
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כי , מציי�) 1999(ג� השר לשעבר חיי� רמו� ". המוחלטת על השלטו� המרכזי

. את פקודת העיריות, באופ� דרמטי, הדבר המשמעותי ביותר הוא לשנות"

היא הייתה צריכה לחלו% . פקודת העיריות הנוכחית צריכה לחלו% מ� העול�

נת� שרנסקי הגיע , דאז, כי העובדה ששר הפני�, רמו� מציי�". כבר שני� קוד�

, בגלל נושאי� שאינ� קשורי� דווקא לעיריות, בראש ובראשונה, למשרד הפני�

הוא לא ינהג כפי , שלמרות שהוא בא ממפלגה סקטוריאלית, מעוררת תקווה

שבו יקבעו ", העיריות:  את חוק יסודויעביר" שנהגו בעבר במשרד הפני�

כאשר החוק הזה צרי* לייצג מת� , היחסי� בי� השלטו� המרכזי לבי� העיריות

שרנסקי אכ� פעל בכיוו� של רפורמה (עצמאות גדולה משמעותית ומת� סמכויות 

" ישראל בעלייה"מהל* שהשתבש עקב פרישת מפלגת , מקיפה בשלטו� המקומי

רמו� ). המחבר. ידי השר רמו�� במשרד הפני� על,הוא הוחל%. מהקואליציה

שבי� , הדבר צרי* להביא לשינוי טוטאלי ומהפ* בי� היחסי�"כי , מדגיש

 הגיע הזמ� שאחרי חמישי� שנות עצמאות …השלטו� המרכזי לשלטו� המקומי

הגיע הזמ� שיצא מהתקופה . יגיע ג� התור של השלטו� המקומי, ישראל�למדינת

, כמעט בכל שטחי החיי�, ויגיע לעצמאות, הוא נמצא היו�שבה , הקולוניאלית

כמעט עד , תו* הקטנת נקודות החיכו* בי� השלטו� המרכזי לשלטו� המקומי

 ". לאפס

הרשויות : חוק יסוד"גדעו� דורו� טיוטא להצעת '  ניסח פרופ1998באוקטובר 

שעיקרה ביטול התלות של הרשויות המקומיות במשרדי הממשלה , "המקומיות

הרחבת אחריות� באמצעות העברה ישירה של כל , מבחינה תקציבית ותפקודית

התקציבי� והסמכויות בתחומי הטיפול הנוגעי� לה� וקביעת תקציב� השוט% 

ריאלי ושוויוני , מעודכ�" סל צריכת שירותי�"שתיבנה על יסוד , פי נוסחה�על

ות ייכלל כי תקציב הרשויות המקומי, טיוטת החוק מציעה). "2000, האר3(

המוטלת , את האחריות, לפי ההצעה, הרשויות יקבלו. במסגרת תקציב המדינה

לניהול כל הענייני� הנוגעי� לאזרח ולקהילה , היו� על משרדי הממשלה

, חינו*: היא תהיה אחראית כמעט לכל ענייני התושבי� בתחומה. ולביצוע�
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על הביטחו� תחבורה וג� , איכות סביבה, בריאות הציבור, רווחה, תרבות

 ). 1998, שחורי(האזרחי 

 

טיעוני� ודרכי פעולה של השלטו� המקומי לגבי מעורבות , מניעי�

 "משטרתיי�"בתחומי� 

 

 התקשו מאוד ראשי ערי� ביצירת קשרי עבודה ע� מפקדי התחנות 1995עד 

ראה  (♦"השיטור הקהילתי"אסטרטגיית . שבגבולותיה� המוניציפליי�

שינתה מהותית את המצב , אס% חפ3, דאז, ל" המפכידי�שמוסדה על, )בהמש*

א� , צינורות השפעה ממוסדי�,  החפצי� בכ*, היא אפשרה לראשי הערי�. הזה

לפי נכונות המשטרה באותו מקו� ואופיו של ראש הרשות , כי בעוצמה שונה

 .הרלוונטי

בחינת המניעי� הדוחפי� ראשי ערי� לשותפות ע� המשטרה ולמעורבות 

וייסבורד (מלמדת על שני סוגי� עיקריי� של מניעי� " שטרתיי�מ"בתחומי� 

 ). 1999, קי�; 1998', ואח

, עוצמה פוליטית, מסיבות שונות, המבקשי�, המניע האחד הוא של ראשי ערי�

ה� חוברי� , מנת להעצי� את מעמד��על. דר* השליטה על המשטרה

 בה� שלב נוס% כשה� רואי�, "שיטור הקהילתי"כמו ה, לפרויקטי� משטרתיי�

הבולט והדומיננטי ביותר הוא ראש עירית ". משטרה עירונית"בדר* ליצירת 

                                                           

, )1997נובמבר (, יחזקאלי פנחס,  שלו אורית-הרחבה ב על השיטור הקהילתי נית� לקרוא ב ♦
�משטרת, 1' גיליו� מס, משטרה וחברה, שיטור קהילתי מול שיטור אכיפתי סוגיות עקרוניות

על השיטור הקהילתי בישראל . 66�105' עמ, ירושלי�, היחידה לשיטור קהילתי, ישראל
התפתחות השיטור , )1999יוני (בי ברוכמ� א, יחזקאלי פנחס,  קי� ישראל�ותוצאותיו ראה ב 
המכו� , בית הספר לחינו*, איל��אוניברסיטת בר, עקרונות ויישומי�: הקהילתי בישראל

אמיר מנח� , שלו אורית,  וייסבורד דויד�או ב , 13' ח מחקר מס"דו, למחקר ולחינו* קהילתי
,  ישראל�מדינת, ח למחקר הערכה בתחו� השיטור הקהילתי בישראל"דו, )טר� פורס�(

, הפקולטה למשפטי�, המכו� לקרימינולוגיה, לשכת המדע� הראשי, המשרד לבטחו� הפני�
 . ירושלי�, האוניברסיטה העברית
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שהישגי� רבי� של השלטו� המקומי בתחו� זה נזקפי� , ♦זאב בילסקי, רעננה

 .לזכותו

ה� . המניע האחר הוא של ראשי ערי� שאינ� מעונייני�  בשליטה על המשטרה

בעיר� מחייבת עבודה מערכתית שהשגת איכות חיי� , פועלי� מתו* ההבנה

ראשי ערי� אלה . שעליה ה� מופקדי�, לפתרו� בעיות ע� כלל הגורמי� בקהילה

חיי� והופכות �התובעות איכות, "חזקות"אוכלוסיות , כלל�בדר*, משרתי�

מצב זה הופ* את הקשר ע� . אותה לשיקול ההצבעה העיקרי ביו� הבחירות

חד הכלי� החיוניי� להשגת איכות כיוו� שהמשטרה היא א, המשטרה לחיוני

העבודה ע� המשטרה נתפסת כחלק מתהליכי שיפור איכות . חיי� בקהילה

כמו ירושלי� או , חלק� בעלי עוצמה פוליטית משמעותית. השירות לתושבי�

ואינ� , )ראש מרכז השלטו� המקומי�שהעומד בראשה הוא יושב(כרמיאל 

 השותפות ע� המשטרה או זקוקי� להשיג עוצמה נוספת דר*/חפצי� ו

, )1999(יעל גרמ� , דוגמא לכ* היא ראש עיריית הרצליה). 1998', וייסבורד ואח(

א� . האזרח הוא לקוח. "לקוח�המתארת את יחסיה ע� התושבי� כיחסי ספק

ואני חייבת ג� לתת לו את מה שהוא , אני חייבת לדעת מה הוא רוצה, הוא לקוח

 ". במידה רבה איכות חיי�, צרי* הוא מה שהוא …רוצה ואת מה שהוא צרי*

נושא הורדת , כי במקומות שנרשמה פשיעה גבוהה, טועני�) 1999(' קי� ואח

למרות , הפשע הפ* לחלק ממצע הבחירות של מועמדי� לרשויות המקומיות

ערב , רמת הפשיעה הגבוהה בנתניה, לדוגמא. שכלי זה אינו נמצא בידיה�

הביאה את אחד המועמדי� לראשות , יותהבחירות האחרונות לרשויות המקומ

להקי� בנתניה , כחלק ממצע הבחירות שלו, להבטיח, רוני שרטוב, העיריה

יורק �למד רבות מראש עירית ניו"כי , תו* שהוא מציי�, "משטרה עירונית"

" יורק בעשור האחרו��שאחראי למהפכה באכיפת החוק בניו, וליאני'רודול% ג

 הקשר בי� ראש העיר והפשיעה בעירו ). 1999, 'קי� ואח; 1998, ללא מחבר(

                                                           
 ).המערכת( ראה את מאמרו של זאב בילסקי בגיליו� זה ♦
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הציג עיתו� , עד כי שנה לאחר הבחירות לרשויות המקומיות, נקלט כה טוב

כאשר נושא הפשיעה היה אחד , בסדרת כתבות את הישגי ראשי הערי�" האר3"

 . מהמרכיבי� להערכת�

 

המאפיי� העיקרי של כל דרכי הפעולה של ראשי הערי� להשגת השפעה על 

סיוע בכס� ובאמצעי� תמורת השגת השפעה על יעדי עבודת המשטרה הינו 

, כמשטרה לאומית, ישראל�משטרת. המשטרה המקומית והדגשי עבודתה

�מטבע, ונותנת, בי� בעיות ברמה הלאומית לבעיות ברמה המקומית" נקרעת"

לתו* הוואקו� הזה נכנסי� בהצלחה . עדיפות לבעיות ברמה הלאומית, הדברי�

, המנצלי� את מצוקות מפקדי תחנות המשטרה, ראשיות מקומיות� ראשיאות�

כי , נית� לקבוע). 1999', קי� ואח(ומציעי� לה� אמצעי� וסיוע תמורת השפעה 

הסיוע הכספי הינו אחד התמריצי� העיקריי� של המשטרה ביוזמות 

הקהילתיות שלה ובהידוק ההשפעה של ראשי רשויות מקומיות על עבודת 

במודל השיטור "ו" מודל רעננה"כפי שהדבר בא לידי ביטוי ב, השטח שלה

 ).ראה בהמש*(שנגזר ממנו " המשולב

 

 :ארבע דרכי פעולה עיקריות, על בסיס מקרי� שהתרחשו, נית� לאתר

 

פעולה ע� המשטרה וע� יתר הגופי� �שיתו�דר* הפעולה הראשונה הינה 

שתניב , אמתמתו, במטרה להביא לעבודה מערכתית, הפועלי� בקהילה

פעלו מתו* , שאימצו את מודל השיטור הקהילתי, ראשי ערי� רבי�. תוצאות

דוגמא לגישה זו נית� למצוא בהתבטאותו של ראש עיריית . מניעי� כאלה

, )1998" (בחצי היו�"בתכנית הרדיו , עדי אלדר, כרמיאל וראש השלטו� המקומי

ות ע� תופעת בנושא הפעלת פרויקט משות% לעיריה ולמשטרה להתמודד

שיש ריבוי של , כי סברנו, אנחנו נכנסנו לפרויקט הזה: "האלימות במשפחה

ידי המשטרה אלא �לא רק על, ולכ� החלטנו לטפל בזה, מקרי אלימות במשפחה

כלל נוטי� להאשי� רק �אנחנו בדר*. ידי כל הגורמי� הטיפוליי� בקהילה�על
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, � יש אלימות במשפחהא. ואני חושב שזו שגיאה, את המשטרה בחוסר טיפול

 ".כל הגורמי� יחד אחראי� לכ*

 

אימו  דרכי עבודה משטרתיות ושימוש בכלי� דר* הפעולה השנייה היא 

 :נית� למנות מספר דוגמאות לכ*. בשליטת הרשות המקומית, משטרתיי�

, בעיקר באזור המרכז, העסקת פקחי עיריית רעננה ופקחי ערי� נוספות �

ראה (תו* קבלת סמכויות מהמשטרה , מתהבנושא הכוונת תנועה והזר

 ). בהמש*

למשימות , ידי הרשות המקומית�על, בשכר, העסקת חברות שמירה פרטיות �

 .אבטחה ומניעת עבירות, של פטרול

של הפעלת חוקר , 1998שהתפרסמה בחודש יוני , דוגמא חריגה היא פרשייה �

ש בס� כדי ללמוד על סוגיית השימו, לציו��פרטי מטע� עיריית ראשו�

בעקבות עבודתו ). 1999', קי� ואח; 1998, סב�(בגימנסיה הריאלית בעיר 

, בכיר בעיריה התבטא בעקבות הפרשה ואמר. נעצרו עשרי� ואחד תלמידי�

כי זו מבצעת דברי� בקצב שלה ואי� , העיריה לא השתמשה במשטרה"כי 

 ". לאור* זמ�, לה כוחות להתפנות למשימה מסוימת

� היא החלטת המועצה המקומית בכפר הדרוזי ביתדוגמא חריגה אחרת �

, להפעיל מחסו� בכניסה לכפר, בברכת מפקד המשטרה בכרמיאל, א�'ג

במטרה להתמודד ע� בעיות של הכנסת סמי� וכניסת , בשעות הלילה

 ).2000, סיני(פרוצות לתו* הכפר 

 

ולרשות יש , שאינ� בידי המשטרה, שימוש בכלי�דר* הפעולה השלישית היא 

דוגמא בולטת . לכאורה" משטרתיות"לצור! השגת מטרות , ה� יתרו� יחסיב

כנגד עבירות הרכוש , פיני בדש, לכ* היא המאבק שמנהל ראש המועצה בעומר

בדש . שערער את איכות החיי� ביישובו, סנע השכ��הרבות מצד שבט טרבי� אל

ו� ידי הצבת אולטימט�על, הצליח להפחית משמעותית את הפשיעה ביישובו

כי במידה שיבצעו עבירות רכוש , שמתגורר בגבולותיו, לשבט טרבי� אל סאנע
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לחצו של . וימנע מה� שירותי� חיוניי�, הוא ימנע את כניסת� לישוב, בעומר

א% אחד מבני השבט לא יגנוב "לפיו , בדש הביא להסכ� ע� נכבדי שבט הטרבי�

והגנבי� , כוש לבעליויוחזר הר, ובמידה שהדבר אכ� יקרה, רכוש של תושב עומר

 ). 1999', קי� ואח'; א1997, איפרג�" (יוסגרו למשטרה

 

גורמי "של , חברתיי�-שימוש בכלי� קהילתיי�דר* הפעולה הרביעית הנה 

דוגמא לאסטרטגיה . לכאורה" משטרתיות"לפתרו� בעיות , "שיטור טבעיי�

תמודד ע� היא החלטת פרנסי העיר רהט לה, ידי רשות מקומית�שננקטה על, כזו

העלייה בפשיעה בעיר� בדר* של חרמות ונידוי חברתי לגנבי� ולבני 

תו* התבססות על מסורת המושרשת בשבטי הבדואי� שני� רבות , משפחותיה�

, כי בדומה לרשויות המקומיות, יש לציי�). (1999', קי� ואח'; ב1997, איפרג�(

" ור הקהילתיהשיט"אסטרטגיית . מנסה ג� המשטרה להשתמש באסטרטגיה זו

מטיפה להסתמ* בפתרו� בעיות בקהילה על גורמי פיקוח וחיברות 

דוגמא לכ* . מזכירי משקי� וכדומה, רבני�, מורי�, כמו גננות, )סוציאליזציה(

לפתרו� , במגזר הערבי" ועדות סולחה"השימוש שעושה המשטרה ב, למשל, היא

 ).1999, קי�(בעיות של אלימות וסדר ציבורי 

 

ע� , ודדות של המשטרה ושל המשרד לבטחו� הפני�דרכי ההתמ

 המצב החדש 

 

�1998הכללי בשני� �המפקח, אס% חפ3: ישראל�דרכי ההתמודדות של משטרת

�כאסטרטגיה מובילה של משטרת" השיטור הקהילתי"שחרת על דגלו את , 95

מחוז זה כלל בגזרתו ערי� כמו רעננה . על מחוז המרכז, לפני כ�, פיקד, ישראל

בתחומי� , שבה� נקטו ראשי הערי� יוזמות מעשיות של פעילות, ו� לציו�וראש

 ).1999, קי�; טר� פורס�', וייסבורד ואח(משטרתיי� 
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באמצעות , ניסיו� לצמצ� את הפשע ואת הפחד מפשע"הוא " שיטור קהילתי"

ותו* צמצו� התנאי� החברתיי� , תו* שימת לב לזכויות האזרח, גישה יוזמת

כאשר מוקד היוזמה הוא ביצירת שותפות ע� ,  הפשיעההמביאי� ליצירת

שיטה זו ). 1999, קי�; 1997, שלו ויחזקאלי" (מוסדות וארגוני� בקהילה

 �ג� בישראל ובמשטרות מערב, ובמקביל, הברית�התפתחה בעיקר בארצות

 . אירופה

לראש המועצה , בעת היותו מפקד מרחב השפלה,  חבר חפ1985�43כבר בשני� 

ושניה� יחד הצליחו ליצור שינוי מהותי במאבק בתופעת , דג��ביתהמקומית ב

בסמו* לכניסתו לתפקיד . ידי הפעלת הקהילה כולה�על, הסמי� ביישוב

שהוכפפה אליו , )ק"יש" (יחידה לשיטור קהילתי"הורה חפ3 על הקמת , ל"המפכ

ושהייתה אמורה להוביל את המשטרה לשינוי בתרבות הארגונית שלה  ,  ישירות

עליו פיקד (שיטה זו נקלטה והתבססה בעיקר במחוז המרכז . בדרכי עבודתהו

מפקד , משנה בני קניאק�שבו הוביל ניצב, בדגש על מרחב השרו�, ) כ��חפ3 לפני

, זה היה הרקע. את השינוי בעוצמה רבה, דאז ומקורבו של חפ3, מרחב השרו�

זאב , רעננהשהוביל להיענות המשטרתית לחלק מיוזמותיו של ראש עיריית 

היענות זו . בעירו" משטרה עירונית"שהגיש הצעה מפורטת למיסוד , בילסקי

 ). ראה בהמש*" (מודל רעננה"ובעקבותיה להפעלת " ועדת בכר"הובילה למיסוד 

 

ברוב , )ראה ג� את מאמרו של בילסקי בגיליו� זה; 1996, ועדת בכר("בילסקי 

�להתחרות במשטרת" עננהמשטרה עירונית בר"לא ניסה בהצעתו ל, תבונה

הנמצאי� , אלא ביקש לכלול במסגרתה בעיקר תחומי עשייה, ישראל

 :כמפורט, העשייה המשטרתית" במעטפת"

 .הפעלת מוקד עירוני משות% לכל גורמי החירו� �

הבנוי על שלד של פקחי עיריה , בשעות הלח3, הכוונת תנועה כשירות לציבור �

 .רחישל המשמר האז, במדי�, ומתנדבי התנועה

 .תו* מת� דגש לגניבות רכב, פעילות למניעת עבירות נגד רכוש �

 .כולל גניבות רכב, קורבנות של עבירות רכוש, הטיפול באזרחי� �
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 . שמירה על הסדר הציבורי �

 .רישוי עסקי� �

 .אבטחת מוסדות החינו* �

 .טיפול מרוכז בנושא חינו* ונוער �

 .מכלול הפעילותושילוב� ב" קשב"ו" ס��אל"תיאו� של ארגוני המתנדבי�  �

 .חניות כפולות, חניית אוטובוסי�, רעש: עזר�אכיפת חוקי �

היה , "המשטרה העירונית"בתמורה להקמת , התמרי3 שהציע בילסקי למשטרה

ושכר ") מודל רעננה"הצעה שקוימה במסגרת (מימו� חלק משירותי המשטרה 

 ). הצעה שלא קוימה(השוטרי� 

 

צוות ", משה שחל, דאז לבטחו� הפני�מינה השר , 1995 בספטמבר 13בתארי* 

3 יהודה "תנ, בראשות סג� המפקד דאז של מחוז המרכז של המשטרה" בדיקה

ועדת ("לבדיקת נושא שיתו% הפעולה בי� המשטרה לרשות המקומית , בכר

בעיקר של ראש עיריית רעננה וג� של , הצוות מונה בעקבות פניות). 1996, "בכר

בבקשה לשקול הקמת , שר לבטחו� הפני�מספר ראשי ערי� נוספות אל ה

, צוות הבדיקה כלל תשעה חברי�. בתחומ� הטריטוריאלי" משטרות עירוניות"

ממצאי הצוות הוגשו חצי שנה . משנה�ניצב וניצב�די� בדרגות סג��קציני� ועורכי

מודל "המלצות הצוות היוו  את הבסיס להקמתו של . 1996במר3 , לאחר מכ�

 ): 1' וס% בלוח מסראה פירוט נ" (רעננה

 

הכוונה (הרחבת הסמכויות החוקיות של פקחי העיריה בתחו� התנועה " �

 )".ואכיפת חוקי החנייה

"  שוטרי� לתפקידי� מיוחדי�"הפעלה ניסיונית למש* שנה של יחידת " �

ותופעל תו* אוריינטציה , ידי עיריית רעננה�שתמומ� על, )מי�"שת(

 ".בעיקר בתחו� איכות החיי�, קהילתית

 ".יישו� קונספציית השיטור הקהילתי ברעננה" �
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הפקת לקחי� ואפשרות יישומו ג� בערי� , ליווי מחקרי של התהלי*" �

 ".נוספות

 

 :כמפורט, שלוש מההמלצות הללו אכ� יושמו

תקנות (תוקנו תקנות בתחו� התעבורה , באשר להמלצה הראשונה �

, הג היו�הנו, במצב החוקי החדש). 1997 �ח "התשנ, )תיקו�(התעבורה 

רשאית רשות מקומית להפעיל פקחי תנועה לפתרו� בעיות של הזרמת תנועה 

הדבר מותנה בקבלת אישור מפקד . במידה שיש לה אינטרס בכ*, בתחומיה

ידי המשטרה �לאחר שהפקחי� העירוניי� יוכשרו להכוונת תנועה על, מחוז

קחי הראשוני� לעבור את ההשתלמות ולקבל הסמכה היו פ. ויוסמכו לכ*

 .עיריית רעננה

ונחשב , מודל השיטור הקהילתי מהווה את הבסיס לתפיסת השיטור ברעננה �

בשל הראייה , אול�. של השיטור הקהילתי בישראל" ספינת הדגל"ל

התפתח , הייחודית של ראש עיריית רעננה את תפקיד העיריה ואת אחריותה

, רי�ברעננה דפוס מתקד� יותר של שיטור קהילתי ביחס למקומות אח

כי , טועני�) 24' עמ, טר� פורס�(' וייסבורד ואח. שבה� יוש� המודל

שבה הדרישה , עד היו�, הדוגמא היחידה"היא " מודל רעננה"התפתחות 

ולא , ידי הקהילה�לשינוי דפוס הקשר בי� המשטרה לקהילה הובעה על

מאחד את פעילות הכוחות העירוניי� ) המודל (…ידי המשטרה�הוצעה על

שבה� יש אינטרסי� משותפי� למשטרה , בתחומי�,  המשטרתיע� הכוח

שהוקצו רק למרכז השיטור , שוטרי�, במסגרת המודל. ולרשות המקומית

חלק מעלויות ההפעלה של ". מסיירי� ע� פקח עירוני, המשולב ברעננה

השוטרי� ה� חלק ממצבת . ידי עיריית רעננה�משטרת רעננה ממומנות על

, אול�, העיר�כ* שהפיקוד אינו בידי ראש, סבא�הא� כפר�השוטרי� בתחנת

 .בתחומי רעננה בלבד, בהסכמה, הפעלת� השוטפת נעשית
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החיסרו� העיקרי . א� כי לא שיטתי, זכה לכיסוי מחקרי גדול" מודל רעננה" �

שלא נערכה בדיקה לפני תחילת , והמהותי של הסקרי� שהתבצעו היה

, ע� זאת. לאחר תחילתוהבדיקה הראשונה התבצעה כחצי שנה . הפרויקט

והיוו מרכיב חשוב בהחלטת , תוצאות הבדיקות הללו היו בעיקר� חיוביות

. וכי נכו� יהיה להרחיבו לערי� נוספות, כי הפרויקט מוצלח, המשטרה

הפעלת המודל בחסות "כי , קבעו) 24' עמ, טר� פורס�(' וייסבורד ואח

וי� ומלאי� השיטור הקהילתי איפשרה לכל הצדדי� לחוש שותפי� שו

 ". בתהלי*

 

הסיבה לאי . אשר לא יושמה, ההמלצה השנייה הינה היחידה מבי� הארבע

הגיע , מסיבותיו הוא, ראש עיריית רעננה. יישומה לא הייתה תלויה במשטרה

הפעלה , לחלופי�, הכדאיות הכלכלית של הפרויקט והוביל�בדבר אי, למסקנה

בפיקוח של , � ועובדי� אחרי�עובדי קבל, שכלל פקחי�, תחומי�של צוות רב

 .שוטרי� ובהכוונת�

 

ל חפ3 חדלה אסטרטגית השיטור הקהילתי להוות מרכיב "ע� פרישתו של המפכ

ל "במסגרת השינויי� שעברה המשטרה בעיד� המפכ. מרכזי בתפיסת המשטרה

, ל"הועברה היחידה לשיטור קהילתי מכפיפות ישירה למפכ, יהודה וילק, החדש

) 129' עמ, טר� פורס�(' וייסבורד ואח. המשמר האזרחיואוחדה ע� אג% 

, לשיטור הקהילתי" המכה הארגונית האחרונה"כי העברה זו הייתה , טועני�

וייסבורד ".  את גוויעתה כאסטרטגיה כלל משטרתית, למעשה, והיא סימלה

כפי שהוא הוצג , כי התכנית הכוללת של השיטור הקהילתי, טועני�' ואח

ברור ", )124' עמ, ש�(' לפי וייסבורד ואח. נכשלה, ישראל�לראשונה במשטרת

, בהקשר זה. שהרעיו� של תכנית כוללת של שיטור קהילתי לא יוש� בישראל

החוסר במחויבות "את ) 128' עמ(ה� מדגישי� ". שיטור קהילתי נסוג בישראל

לתכנית לא היו מעול� "וכי , "ארגונית לשיטור הקהילתי מתחילת התהלי*
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שנדרשה לשינוי מלא ויסודי של , כלכליי� ומלוא הסמכות,  אנושיי�משאבי�

 ".הפילוסופיה שלו ופעולותיו, ארגו� המשטרה

פני המודלי� �על" מודל רעננה"הצלחתו היחסית של , למרות כל אלה

הביאו את וילק לתמו* במודל זה , של השיטור הקהילתי" רגילי�"ה

 בעקבות . ת ובהקצאת משאבי�בהחלטו, ובאפשרויות יישומו בערי� נוספות

 ".מודל השיטור המשולב"את , "אג% קהילה ומשמר אזרחי"הנחייה זו בנה 

 

יצירת מודל עבודה משות% "מוגדר כ) 2' עמ, 1999, רז" (מודל השיטור המשולב"

שיש לה� אינטרס פעולה , הבנוי על איגוד כוחות, רשות מקומית�משטרה

מערכתית בתחומי� � האפקטיביות הכלללש� הגברת, זאת. באזור נתו�, משות%

בכוונתו של המודל להביא לשיא ". אכיפה ואיכות חיי�, בולטות, של מת� שירות

מנת ליצור משטרה �על, את מערכת היחסי� בי� הרשות המקומית למשטרה

ה� בשל יכולתה , שתהיה יעילה יותר, בעלת אוריינטציה שירותית, מכוונת אזרח

� הרשות וה� בשל המכוונות של שני הגופי� להשגת להיעזר באיגוד הכוחות ע

 היה המודל בתהליכי יישו� מתקדמי� ברעננה 2000בתחילת שנת . מטרה אחת

בשלבי� , השרו� ובטבריה והוא היה בתהליכי בחינה�יישומו החל בהוד. וביבנה

בטבעו� בחדרה , בחיפה, סבא באזור המרכז�בנס ציונה ובכפר, במודיעי�, שוני�

ברהט , באילת, בעומר, באזור ובהרצליה באזור המרכז ובאשדוד, צפו�באזור ה

שהמשטרה , נראה"כי , מצייני�) 1999(' קי� ואח. שבע באזור הדרו��ובתל

הצלחה גדולה יותר מיתר המודלי� של יישו� שיטור " מודל רעננה"רואה ב

לה ל לאג% קהי"שיעד המפכ, וכי נית� למצוא עדות לכ* בעובדה, קהילתי בערי�

עד סו% , בשתי ערי� נוספות לפחות' מודל רעננה'היה לייש� את , ומשמר אזרחי

, ל להגדילו"ההצלחה ביישו� היעד הביאה את המפכ). 'ב�1999, רז" (1999שנת 

עד סו% שנת , ולהציב לאג% את האתגר של יישו� המודל בעשר ערי� נוספות

 ).2000ישראל לשנת �יעדי יחידות משטרת (2000

כי קיי� פער בי� תחושות ההצלחה של המודל בקרב אנשי , מציי�) 1999(רז 

כפי שה� משתקפות בסקרי� , עד כא�, ובי� התוצאות, משטרה וראשי ערי�
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מציי� רז שלושה , בנוגע לתחושת ההצלחה שצובר המודל. שנערכו ברעננה

 : אלמנטי� עיקריי�

ת שהיו קוד� מודעות ועניי� גוברי� בקרב ראש העיר ובקרב אנשיו בסוגיו �

 . נחלת המשטרה בלבד

ה� באירועי שגרה וה� , עלייה משמעותית ביכולת התגובה המשותפת �

 . באירועי� חריגי�

 . בלי קשר לתוצאות בשטח, בקרב ראשי ערי�" הצלחה"המודל נתפס כ �

 

,  השרי� לבטחו� הפני� שחל:דרכי ההתמודדות של המשרד לבטחו� הפני�

של שיתו% , מיניסטריאלי לעובדות שנקבעו בשטחעמי העניקו גיבוי �קהלני וב�

מודל "משמעותי של ראשי ערי� באחריות ובמימו� שירותי המשטרה הניתני� ב

נית� לראות חשיבה מחודשת במשרד לבטחו� הפני� במסקנות , אול�". רעננה

 בראשות שר 1994 ביוני 27 �שהוקמה ב , "המשטרה�הוועדה לשינוי פקודת"

מרדכי  ' הוועדה מנתה עוד את פרופ. ד חיי� צדוק"עו, המשפטי� לשעבר

) בגמלאות(ל ואת ניצב "את מר חיי� קוברסקי ז, ד יעקב רובי�"את עו, קרמניצר

 . 1999הוועדה הגישה את ממצאיה ביוני . ר יהושע כספי"ד

שלפיה� נית� להשתית את קביעת היק% שירותי , הוועדה בחנה שני מודלי�

 : רשויות המקומיות השונותהמשטרה בתחו� שיפוט� של ה

, כי רוב שירותי המשטרה ניתני�, קובע, הנוהג כיו�, המודל הראשו� �

פי �השירותי� מופעלי� ומתוקצבי� על. ברמה אחידה בכל האר3, עקרונית

הכול כפי שקובע פיקוד , הצרכי� המקומיי� וסדרי העדיפויות הלאומיי�

 .יותוללא כל יכולת השפעה של הרשויות המקומ, המשטרה

שאותו תעניק המשטרה בכל , המודל האחר קובע סל שירותי משטרה בסיסי �

תוכל הרשות המקומית להשתת% , פי מודל זה�על. יישוב על בסיס שוויוני

, הבסיסי" סל"שירותי המשטרה המוענק בתחומיה מעבר ל" סל"בתגבור 

כי , יצוי�. ידי הקצאה כספית למשטרה של התקציבי� הנדרשי��וזאת על
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,  כ�-כמו . כגו� תחו� החינו*, ר דומה נוהג לגבי תחומי חיי� אחרי�הסד

שבה� המשטרה פועלת על , להסדרי� בארצות, למעשה, הסדר זה דומה

נושאות , באנגליה"כי , מציינת הוועדה, למשל, כ*". בסיס אזורי ומבוזר

והחוק קובע , הרשויות המקומיות בחלק קבוע ממימו� פעולות המשטרה

 רשות המשטרה רשאית לקבל מענקי� מהרשויות המקומיות כי, במפורש

תנאי ובי� מענקי� המותני� -בי� מענקי� ללא, שבתחומ� היא פועלת

החוק "כי , כ� מציינת הוועדה". שמפקד המשטרה הסכי� לה�, בתנאי�

האנגלי מתיר לרשות המשטרה לקבל מענקי� והלוואות ג� מגורמי� 

 ".  אחרי�

 

המשטרה "משווה את היתרונות השוני� של ) 1999" (ועדת צדוק"ח "דו

כפי שה� נתפסי� בעיני , "המשטרה הלאומית"מול היתרונות של " העירונית

 :ח מונה שבעה יתרונות למשטרה הלאומית"הדו. הוועדה

הנובעי� מגודלה , כלכליי� ואחרי�, משטרה כזו יתרונות טבעיי�ל �

")Economies Of Scales(" 

רה ג� כאשר לגורמי� אזוריי� או מקומיי� אי� היא מספקת שירותי משט  �

לקיי� שירותי משטרה ברמה , או אולי רצו�, יכולת ארגונית או פיננסית 

 .גבוהה

 .היא מצמצמת את האפשרויות  של פגיעה במיעוטי� ברמה האזורית �

 .קיומה מקל על יצירת התמחות בענייני� מסוימי� ברמה הארצית �

שבה� ה� עשויי� להידרש , אזורי�קיומה מאפשר לנייד את הכוחות ל �

 .המוצב בדר* קבע באותו אזור, בהיק% גדול יותר מהכוח המשטרתי

המצויות , קיומה מאפשר טיפול ריכוזי ויעיל יותר בבעיות בטחו� הפני� �

 . בראש סול� העדיפויות של שירותי המשטרה בישראל
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 :ח ארבעה יתרונות למשטרה העירונית"מול אלה מונה הדו

כיוו� שקיו� משטרה לאומית כרו* בשרשרת פיקוד , ה יותר לתפעולהיא זול �

 .מסורבלת ויקרה, ארוכה

 .היא תוכל להיענות טוב יותר לצרכיו של כל אזור �

נית� לערו* בה שינויי� במהירות . גודלה הקט� מקנה לה גמישות ארגונית �

 .וביעילות רבה יותר בעת שינויי� חברתיי�

, בניגוד למינהל מרכזי, * הקהילהמקבלי ההחלטות בה יושבי� בתו �

 .שאותו ה� משרתי�, המרחיק את מקבלי ההחלטות במשטרה מ� הציבור

 ה� מטע� המשטרה, למרות שנשמעו בפני הוועדה הצעות"כי , הוועדה מציינת

לאפשר את קיומו של , וה� מטע� ראשי השלטו� המקומי.) י.פ, ההדגשה שלי(

אפשר את מימונ� של שירותי משטרה אי� לכי , הוועדה סבורה, המודל השני

כי הסיכוני� , הוועדה סבורה). "ההדגשה במקור ("בידי רשויות מקומיות

כי , ג� א� הוועדה סבורה. הכרוכי� במת� אפשרויות אלו עולי� על היתרונות

אי� , יש לשלב את הרשויות המקומיות בקביעת סדרי העדיפויות של המשטרה

אלא מטעמי� ראויי� , של פעילות תקציביתמקו� לעשות זאת כתוצאת לוואי 

כי פיקוד המשטרה עלול , קיי� חשש, לבסו%. וע� מנגנוני איזו� ובקרה הולמי�

שהרשויות המקומיות יתקצבו , מתו* הנחה, להימנע מלתקצב פעולות מסוימות

ובסופו של דבר רק תושביה� של רשויות עשירות יותר יזכו לקבל את , אות�

יש כי , הוועדה סבורה, לאור שיקולי� אלו. ו ברמה גבוההשירותי המשטרה הלל

בהתא� לסדרי , ארצי, להשאיר את מת� שירותי המשטרה על בסיס שוויוני

 .)ההדגשה במקור (עדיפויות מקצועיי� של המשטרה

 

 "ועדת צדוק"למסקנות " ועדת בכר"השוואה בי� מסקנות 

 

ה של הדרג הממונה נית� להשוות את דרכי ההתמודדות של המשטרה מול אל

ועדת "באמצעות השוואת המסקנות של , ע� השינוי המתרחש בשטח, עליה
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ידי השר לבטחו� הפני� א* אוישה ברובה המכריע �על, אמנ�, שהוקמה" (בכר

, לשינוי בחוק המשטרה" ועדת צדוק"ע� מסקנות , )ידי אנשי משטרה�על

 ).1' ה בלוח מסראה השווא(שפעלה ביוזמת ובמסגרת המשרד לבטחו� הפני� 

מניחה את " ועדת בכר"בעוד ש. ההשוואה מלמדת על הבדלי גישות מהותיי�

. תגובתה של הוועדה למודל הייתה מסויגת יחסית, "מודל רעננה"התשתית ל

והוא שיתו% הרשויות , היא פוסלת את אחד העקרונות הבסיסיי� של מודל זה

 .המקומיות בתקצוב המשטרות שבאזור�

 

 :שעליה� שתי הוועדות אינ� חלוקות,  תחומי�קיימי� ארבעה

ובעיקר נושא הביטחו� והסדר , ישראל�אפיוניה הייחודיי� של מדינת �

 .מחייבי� הפעלת משטרה ארצית, הציבורי

ולעג� אותו , חובה לחזק את הקשר בי� תחנת המשטרה לרשות המקומית �

ר את באופ� שלא ישאי, ")ועדת צדוק("או בחקיקה ") ועדת בכר("בנהלי� 

ראתה ג� " ועדת צדוק. "שיתו% הפעולה לרצונ� הטוב של שני הצדדי�

שבה� ימוקמו כל גופי , בחיוב את הקמת� של מוקדי חירו� עירוניי�

 . יחד ע� המוקד העירוני) א"מד, מכבי אש, משטרה(החירו� וההצלה 

הכוונה (הרחבת הסמכויות החוקיות של פקחי העיריה בתחו� התנועה  �

 ).החניהואכיפת חוקי 

תו* עיגו� בחקיקה של , ")ועדת בכר("יישו� קונספציית השיטור הקהילתי  �

 ").ועדת צדוק("ברמה העירונית , הקמת מועצות תיאו� משותפות

 

שבה� היו הוועדות חלוקות , מעניי� לבחו� את התחומי�, מול הסכמות אלה

 ):1' ראה לוח מס(ביניה� 
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ומסקנות " ועדת בכר"י� מסקנות השוואת תחומי אי ההסכמה ב: 1' לוח מס

 "ועדת צדוק"

 

 "ועדת צדוק"מסקנות  "ועדת בכר"מסקנות  'מס

 

1 

 

ניתוח החסרונות מול היתרונות "

, של דג� המשטרה העירונית

הביא את מרבית חברי הצוות 

שאי� מקו� ליישו� , למסקנה

מודל המשטרה העירונית בישראל 

, ש�.)" (י. פ, ההדגשה שלי(" כעת

 ).29�30' עמ

 

, ישראל�לאור גודלה של מדינת"

וההומוגניות היחסית של חלקיה 

הגיאוגרפי� השוני� בתחו� 

, הצריכה של שירותי� משטרתיי�

. ההדגשה שלי פ (בכללאי� מקו� 

להקי� משטרות עירוניות או .) י

 ).29' עמ, ש�" (אזוריות

 

2 

 

 חדשניהצוות ממלי3 לגבש מודל 

לשיתו% .) י. פ, ההדגשה שלי(

פעולה בי� המשטרה לרשות 

שית� את מירב , המקומית

�הפתרונות לנושאי� שהועלו על

במסגרת . ידי הרשות המקומית

תבוצע הערכת מצב ", מודל זה

, משותפת בתחומי התנועה

פיתוח , איכות החיי�, הפשיעה

 ". תשתיות אורבניות וכיוצא בזה

 

הרשות המקומית תיוותר במעמד 

פקד ולא תוכל להורות למ, מייע 

המשטרה המקומית לבצע פעולות 

משטרתיות מסוימות או להימנע 

אי� . מביצוע פעולות משטרתיות

כוונה לכ* שראש העיריה יפקד על 

או אפילו שיוכל להורות , המשטרה

. למשטרה לנקוט פעולות מסוימות

נית� לשקול את קיומו של , ע� זאת

ניסוי מבוקר במספר מקומות 

רונית שבו תוכל המועצה העי, באר3

על סדרי .) י.ולא לקבוע פ (להשפיע

העדיפויות הכלליי� בתחו� פעולת 

  .המשטרה
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 "ועדת צדוק"מסקנות  "ועדת בכר"מסקנות  'מס

כי הוועדה מאמצת שניי� , יש לציי�  

מהנדבכי� של הצעתו של בילסקי 

את מוקדי : למשטרה עירונית

החירו� המשותפי� ואת נושא 

" יאותאבידות ומצ"העברת תחו� ה

 .לרשויות המקומיות

 

3 

 

הפעלה ניסיונית למש* שנה של "

יחידת שוטרי� לתפקידי� 

�שתמומ� על, )מי�"שת(מיוחדי� 

 ברעננה ידי הרשות המקומית

ותופעל תו* אוריינטציה 

בעיקר בתחו� איכות , קהילתית

 ).29�30' עמ, ש�" (החיי�

 

אי� לאפשר את מימונ� של 

שירותי משטרה בידי רשויות 

מת� היכולת לרשות . ומיותמק

המקומית לתקצב חלק מ� 

יש בו כדי להשלי* , הפעולות

, ישירות על קביעת סדרי העדיפויות

לידי הגור� , למעשה, ולהעביר�

 ".בעל המאה"בהיותו , המתקצב

 

4 

 

 

הפקת , ליווי מחקרי של התהלי*

לקחי� ואפשרות יישומו ג� 

 .בערי� נוספות

 

 .)י.פ(אי� התייחסות 
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 יו� וסיכו�ד

 

חמש שני� ויותר , לסדר היו� הציבורי" שיטור עירוני"העלאת הדיו� בנושא 

אס% , ל דאז"ידי המפכ�על" השיטור הקהילתי"לאחר יישו� האסטרטגיה של 

שיטור "ששורשי המאבק למע� , לא מפתיעה ג� העובדה. אינה מפתיעה, חפ3

 יותר מכל מקו� אחר שבו נקלטה אסטרטגיה זו, נמצאי� במחוז המרכז" עירוני

שבה� יש , במדינות, ככלל, הביא" שיטור קהילתי", שהרי. ישראל�במשטרת

טר� , אמיר(עירוני �להעצמה של הנטיות לשיטור מקומי, משטרה לאומית

 ).פורס�

 

משטרה "כי נבהיר לעצמנו מה� הפערי� בוויכוח שבי� , ראוי, בפתח הדיו�

עיר �ל או ראש"כשהמפכ, הא�. נוסח ישראל" משטרה עירונית"ל" לאומית

הא� ה� מתכווני� לאותו , או שה� נגדה" משטרה עירונית"שה� בעד , יאמרו

הא� ראש העיר מבקש לעצמו שליטה ג� על מחלקות החקירות ? הדבר

מער* חבלה או , הא� הוא מתכוו� לבנות לעצמו מער* הדרכה נפרד? והמודיעי�

 . דומני שלא? מער* זיהוי פלילי נפרד

ראה (זאב בילסקי , וג� ראש עיריית רעננה) 1999" (ועדת צדוק" שג� למרות

הרי , ע� המודל האמריקני" משטרה עירונית"מקשרי� , )במאמרו שבחוברת זו

לא כי , ידי בילסקי�המוצעת על, "המשטרה העירונית"מתו* מאפייני , שברור

 המודל הישראלי מבוסס על נטילת אחריות. מדובר כלל במודל האמריקני

") פטרול"ה(על מער* הסיור ) או שותפות באחריות ובסמכות(וקבלת סמכות 

ולשילוב� של אלה ע� , ע� המשמר האזרחי המשלי� אותו, המשטרתי במדי�

המשמעות של מודל כזה היא בניית . המערכות הרלוונטיות בעיריה ובקהילה

חוז המ, שבניגוד להתמחות ברמות המרחב, ברמת השטח, תחומי במדי��כוח רב

". רפואת המשפחה "�יית� את מה שמכונה במקבילה הרפואית , הארצי�והמטה

 . במיטבו" השיטור הקהילתי" את �דהיינו 
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שמבקש ראש עיריית רעננה ,  רוב� המכריע של התפקידי� האחרי��יותר מכ* 

שבה� המשטרה , בתחומי�, נמצאי� רק בשולי העשייה המשטרתית, לעצמו

כמו הפעלת מוקד עירוני , צעי� לטפל בה� ביעילותאינה מתמקדת ואי� לה אמ

הבנוי , בשעות הלח3, הכוונת תנועה כשירות לציבור; משות% לכל גורמי החירו�

פעילות ; של המשמר האזרחי) במדי�(על שלד של פקחי עיריה ומתנדבי התנועה 

קורבנות של עבירות , טיפול באזרחי�; בדגש לגניבות רכב, למניעת עבירות רכוש

שמירה על הסדר הציבורי במסיבות ובאירועי� ; כולל גניבות רכב, ושרכ

טיפול מרוכז ; אבטחת מוסדות החינו*; רישוי עסקי�; לטיפול" פשוטי�"

" קשב"ו" ס��אל"תיאו� בי� ארגוני המתנדבי� ; בנושאי מניעה בקרב הנוער

ת חניו, חניית אוטובוסי�, רעש: עזר�אכיפת חוקי; ושילוב� במכלול הפעילות

 ; כפולות

יכולה להקל על מפקדי " משטרה עירונית"העברת� של כל האלמנטי� הללו ל

שיגביר את , היא מציעה לה� סיוע משמעותי. ישראל�התחנות של משטרת

במצב הדברי� , קשה לראות. האפקטיביות ואת היעילות של עבודת� הייעודית

אותו בתחומי� שיגבה , "גו% משלי�"שיתנגד ל, או מרחב/מפקד תחנה ו, כיו�

 .אלו

נית� להבחי� , שמנהל חלק מהשלטו� המקומי למע� שיטור עירוני, במאבק

 : בארבע זירות עיקריות

 .מאבק השלטו� המקומי מול השלטו� המרכזי �

 .מאבק השלטו� המקומי מול המשטרה �

 .מאבק המשטרה מול הדרג האזרחי שמעליה �

 .בתו* עצמו, מאבקי� בשלטו� המקומי �

 

המאפיי� את יחסי השלטו�  �� המקומי מול השלטו� המרכזי הזירה של השלטו

) לוקאליזציה(המאבק המתמש* למקומיות "המקומי ע� השלטו� המרכזי הוא 

לאומיזציה של , היינו, אל מול המאמ3 המתמיד להגברת כוחות מרכזיי�

כי , טיעו� מרכזי של מאמר זה הינו). 9' עמ, 1993, הרצוג" (השלטו� המקומי
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ידי �הניתני� לאזרחי� על, שטרה אינ� שוני� משירותי� אחרי�שירותי המ

וה� , ה� חלק מהשלבי� במאבק זה. ידי השלטו� המקומי�השלטו� המרכזי ועל

פי השינוי ההדרגתי של יחסי �משתני� בהווה וישתנו בעתיד על, השתנו בעבר

מאיד* , של השלטו� המרכזי" ריכוזיות"גיסא וה�מחד" מקומיות"הכוחות בי� ה

היוו , לפני הקמת המדינה, בשנות העשרי� של המאה העשרי�. גיסא

ג� התנאי� . האוטונומיות המקומיות את מרכז הכוח של התנועה הציונית

העלו את חשיבות האוטונומיה , לאחר ההחלטה על בינאומה, בירושלי�

�בתל" המשטרה העירונית"על רקע זה נית� להבי� את התפתחות . המקומית ש�

שדמי  (1931 �ב , ♦נית� לראות את המלצות דאוביגו�, כ��כמו. ושלי�אביב וביר

לשלטו� ) אז הבריטי(כחלק מהדינמיות בי� השלטו� המרכזי , )1996, והוד

ג� . והניסיונות הבלתי פוסקי� לשנות את יחסי הכוחות הללו, המקומי

הייתה פועל יוצא של שינוי מרכז , 1948 �ב, היווצרות המשטרה הלאומית

ונדידת המנהיגות הפוליטית ממרכזי השלטו� המקומי לכנסת ולממשלה , בדהכו

השינויי� מרחיקי הלכת בשלטו� המקומי וביחסי� בינו . של המדינה החדשה

הביאו לנדידתו שוב של מרכז , שחלו בשני� האחרונות, לבי� השלטו� המרכזי

 היה רק זה, כ��על. חזרה אל השלטו� המקומי, בתהלי* איטי א* ברור, הכובד

עניי� של זמ� עד שראשי הרשויות יעלו על סדר היו� את סוגיית האחריות 

הוויכוח בי� המשטרה לשלטו� המקומי אינו . והסמכות על המשטרה באזור�

קליטת עלייה , רווחה, כמו חינו*, שונה מהוויכוח ע� משרדי הממשלה האחרי�

 השלטו� המקומי ג� המשטרה מוכנה לשת% את, כמו יתר משרדי הממשלה. 'וכו

חוסר הסימטרייה שנוצר בי� , שכ�, הוויכוח הממשי יהיה על סמכות. באחריות

, השלטו� המרכזי לבי� השלטו� המקומי בחלוקת האחריות והסמכות יוצר

 . קונפליקט, מעצ� טיבו

                                                           

ל משטרת "מפכ, סיר הרברט דאוביגו�, ידי משטרת המנדט�על, הוזמ� לאר3, 1931בשנת  ♦
אחת . ולייע3 לה כיצד לשפר את המצב, ביקורת ביחידות המשטרהלערו* , ציילו�

שבו יחידת משטרה שלמה פועלת כמעט ככוח , שאי� להשלי� ע� מצב, מהמלצותיו הייתה
 . והיחידה המשיכה לפעול באותה מתכונת עד תו� המנדט, המלצות אלה לא יושמו. עצמאי
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בעיות התקציב של הרשויות המקומיות הביאו לכ* שנושאי הדגל בתחו� 

בקי� האחרי� על אחריות וסמכויות בי� כמו ג� במא, "השיטור העירוני"

, ה� רשויות הניכרות בתקציב� המאוז�,  השלטו� המרכזי לבי� השלטו� המקומי

 .תלות בשלטו� המרכזי�שמקנה לה� אי

 

כי למרות ההתנגדות של , דומה �הזירה של השלטו� המקומי מול המשטרה 

סקנות אחת ממ. כבר הוכרע, לדעתי, הרי שהמאבק, חלק מפיקוד המשטרה

משמעותה , ידי המשטרה�על" ועדת בכר"שקבלת מסקנות , מאמר זה היא

צדקה ". בדלת האחורית", נוסח ישראל, "המשטרה העירונית"הכנסת מודל 

, הרי, שא� תיווצר שותפות בתקצוב המשטרה, בקביעה) 1999" (ועדת צדוק"

 בניגוד, אול�. זה המצב שנוצר בשטח". בעל המאה יהיה ג� בעל הדעה"ש

שהוא ג� טבעי ומחויב , כי זהו תהלי* בלתי הפי*, דומני, לקביעת הוועדה

 .המציאות

השיג הצלחה יחסית בעיבוי יכולת הפעולה המשטרתית והתגובה " מודל רעננה"

ברמת שיתו% הפעולה ע� הרשות ורתימתה לנושאי� החשובי� למפקדי , שלה

 הוא מהווה עליית ,כ��על. ובהעלאת רמת שביעות הרצו� של הציבור, התחנות

מדרגה ביחסי המשטרה ע� השלטו� המקומי וביכולת של ראשי הרשויות 

 . המקומיות להנהיג את המאבק על איכות חיי� באזור� ולהובילו

 

כפי , ל והשר"עמדות המפכ �הזירה של המשטרה מול הדרג האזרחי שמעליה 

, דומה. תיי�אינה מגלה חילוקי דעות מהו, שה� מובאות ברשימות שבגיליו� זה

. ישראל הינה משטרה לאומית�משטרת. כי לא קיי� מאבק כלל, למראית עי�

, לכאורה, ואמורה, זרוע ביצוע של השלטו� המרכזי, בתחומי� רבי�, היא מהווה

 תחנות -יחידות השטח של המשטרה , ע� זאת. לחלוק עמו את אות� הגישות

רי� הרבה יותר אל מחוב, המשטרה ובמידה מסוימת ג� המרחבי� והמחוזות

עובדה זו מחייבת מת� ביטוי ממשי לעמדות . השטח מאשר אל הרמה הממונה

 . השלטו� המקומי בדרג השטח של המשטרה
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בעל המאפייני� הקהילתיי� ביותר , נבנתה בעיקר על דרג המחוז" ועדת בכר"

כי , צפוי היה, כ��על). 1999, קי�; טר� פורס�, וייסבורד(ישראל �במשטרת

של הדרג " ועדת צדוק"המשטרתית ומסקנות " ועדת בכר" מסקנות ניתוח

שראינו בי� השלטו� , יצביעו על אות� הבדלי�, המיניסטריאלי והשוואת�

 מציג השוואה בי� ההבדלי� במסקנות שתי 1' לוח מס(המקומי לשלטו� המרכזי 

 ).הוועדות

ישראל �תכי מאפייניה הייחודיי� של מדינ, לכאורה, שתי הוועדות מסכימות

רואה קביעה זו " ועדת צדוק"בעוד , אול�. מחייבי� הפעלת משטרה לאומית

שתי הוועדות מסכימות ". כעת"היא " ועדת בכר"מילת המפתח אצל , כמוחלטת

" ועדת צדוק.  "על הצור* במיסוד שיתו% הפעולה בי� המשטרה לשלטו� המקומי

 הסמכויות לפקחי את רעיו� המוקד המשות% ואת מת�" מודל רעננה"מאמצת מ

רק , "ניסוי"היא מדברת על . העיריה בנושא הכוונת תנועה והזרמתה בלבד

מצב (של השפעת העיריה על יעדי המשטרה המקומית , בשלב השני של הפרויקט

) כבר לפני פרסו� ממצאי הוועדה, במקומות רבי�, הקיי� בשטח בפועל

, "מודל חדשני"היא על המילי� " ועדת בכר"מילת המפתח אצל , לעומתה

עובדה , ידי הרשות המקומית�המתבסס על מימו� שירותי משטרה על

 . מכול וכול" ועדת צדוק"שמתנגדת לה 

שמודל המשטרה הלאומית משאיר (כי תחנות המשטרה , ניתוח כל אלה מלמד

ידי המטות הקרובי� �הנתמכות על, )אות� מדולדלות וחסרות יכולת התמודדות

כבר הפנימו את , ")לאומית"במשטרה ה" מקומי"ההדרג , א� תרצו(לשטח 

אי� בכוח� להעניק לתושבי� שירותי , כי ללא שיתו% השלטו� המקומי, העובדה

ידי �והמהירות שבה יושמו על" ועדת בכר"מסקנות . משטרה ראויי� לשמ�

" לקבוע עובדות בשטח", יהודה וילק, ל הקוד�"בנוס% ללח3 המפכ, המשטרה

ועדת "מוכוונת , לעומת זאת. מעידי� על כ*, רי� אחרותולהפי3 את המודל לע

 .לשימור העוצמה בידי השלטו� המרכזי, בראש ובראשונה, "צדוק

, היא מובנת מאליה, לשיתו% השלטו� המקומי במימו�, "ועדת צדוק"התנגדות 

המסקנות הצפויות , יתרה מכ*. כיוו� שמשמעותה היא החלשת השלטו� המרכזי
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מאז , לות את השאלה עד כמה היו השרי� לבטחו� הפני�מע" ועדת צדוק"של 

מודל "מודעי� למשמעותו האמיתית של " ועדת בכר"הקי� השר שחל את 

והשלכותיו על אחריותו של " מודל רעננה", כ* או כ*. שבו תמכו בפועל, "רעננה

, לדעתי, ראש הרשות המקומית על המשטרה שבתחומו ועל סמכויותיו הוא

 .עובדה קיימת

 

יכול להיות " משטרות עירוניות"משמעותי מאוד לכיוו� של מיסוד , רז עתידיז

, המגמה המסתמנת במשרד לבטחו� הפני� לפצל את המשטרה לשתי משטרות

שתעסוק , "כחולה", "קלאסית"משטרה : ל"שבראש כל אחת מה� מפכ

, הגבול�המבוססת על משמר, "ירוקה"בחקירות ובמלחמה בפשיעה ומשטרה 

משטרות "אחד הטיעוני� המרכזיי� נגד ). 2000, שפירא(יטחו� שתעסוק בב

התפוגגות . הפני��שיטפל בסוגיית בטחו�, הינו הצור* בגו% צבאי" עירוניות

". משטרות עירוניות"הטיעו� הזה מקטינה באופ� משמעותי את ההתנגדות ל

נבע מהצור* ', 70 �ישראל משנות ה �עיקר הגידול בכוחה של משטרת, יתרה מכ*

מתקשה המשטרה , וג� כ*,  "קלאסיי�"לתת מענה לבעיות ביטחו� ולא לצרכי� 

המצב  . אד� ובאמצעי��מאוד לאפשר לתחנותיה יכולת וגמישות פעולה בכוח

להתחלק בתקציבי� ע� " המשטרה הקלאסית"שיחייב את , העתידי החדש

�במשטרת, המתחזקת ממילא, יחזק מאוד את המגמה" המשטרה הביטחונית"

 .להדק את הברית ע� הרשויות המקומיות, לישרא

�ידי המשטרה ועל�המיוש� על, "השיטור המשולב"כי מודל , א� נצא מההנחה

הינו התחלה של שותפות , כמו רעננה ויבנה, ידי חלק מהרשויות המקומיות

 ?כיצד תראה השותפות העתידית ביניה�, מעשית בי� השלטו� המקומי למשטרה

של השותפות העתידית בי� השלטו� המרכזי לבי� כי עקרו� ההפעלה , דומה

, אביב ובירושלי��שהיה טוב בימי המשטרות העירוניות בתל, השלטו� המקומי

משות% לשלטו� המרכזי , הכוונה היא למודל של מימו� ושליטה. נכו� ג� היו�

של המחוז הדרומי " K"אביב היוו חלק מנפת �שוטרי תל. ולשלטו� המקומי

וקיבלו תוספת , ידי השלטו� הבריטי�על, בזמנו, ה� מומנו. תבמשטרה המנדטורי
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השתתפה בשליש התקציב , בזמנה, ג� עיריית ירושלי�. שכר חודשית מהעיריה

מבוסס על חלוקת , המיוש� ג� באנגליה, מודל זה. של המשטרה העירונית

חלוקה זו יוצרת . עלויות ההפעלה בי� השלטו� והמרכזי לבי� השלטו� המקומי

 51% �משתת% ב ) האחראי על המשטרה(משרד הפני� , שכ�, ני� ביניה�איזו

, "מניית בכורה"ע� מעי� (בעלות החזקת המשטרות ברשויות המקומיות 

ראוי ). במקרה של חריגה מכללי� נאותי�, המקנה לו את הסמכות להתערב

והוא , כי חלוקה כספית כזו כבר קיימת בהפעלת המשמר האזרחי, לציי�

שחלק� , בכספי�, ידי הרשות המקומית�ידי המשטרה וה� על� עלמתוקצב ה�

שיטה זו תאפשר ליישובי� אמידי� להוסי% עוד . מועברי� אליה ממשרד הפני�

יש בכ* אפילו , במידה מסוימת. לצור* החזקת המשטרה, על המינימו� הנדרש

כיוו� שהעשירי� ה� צרכני שירותי המשטרה הרבה יותר , "צדק סוציאלי"מעי� 

 .שלה�" שימוש היתר"ובשיטה זו ה� משלמי� על , מהשכבות הנמוכות יותר

 

כי השלטו� המקומי רחוק , דומה �הזירה של השלטו� המקומי בתו! עצמו 

, היו�, באשר לרצו� לקבל אחריות ולבקש סמכות  בתחומי� שה�, מהסכמה

לא באיכותו ולא ביכולתו , הוא אינו הומוגני, יתרה מכ*. נחלת המשטרה

כי השלטו� , משמעות הדבר היא. ע� הסוגייה, היו�, כספית להתמודדה

השיטור "והסוגייה של , אינו מוכ� עדיי� למהפ* של ממש, ככלל, המקומי

שהאמצעי� מצויי� , להיות נחלת ראשי הערי�, בשלב זה, תמשי*" העירוני

 .ושרוב אוכלוסיית� ברמה גבוהה ודורשת איכות חיי�, בידיה�

 

לא יוכרע " משטרה עירונית"ל" משטרה לאומית" המאבק בי� כי, אני מניח

, פעמית�חד, לא מדובר בהחלטה רצונית. בוועדה או בהחלטה זו או אחרת

, שבו יושג, מתמש*, מדובר בתהלי* דינמי. שאמורה המשטרה לקבל או לדחות

ושקצבו , כבר הוכרעו, לדעתי, שתוצאותיו, בתהלי*, סטטוס קוו חדש, מידי פע�

פי מידת ההבשלה של השלטו� המקומי ליטול על עצמו תחומי אחריות � עליוכתב

 .חדשי�
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 . 28' עמ, )'ב1997(
 

', רשת ב, 'בחצי היו�'תכנית הרדיו , פרויקט משות% לעיריה ולמשטרה, )12/7/98(אלדר עדי 
 .1217שעה 

 
, מערכת היחסי� בי� הרשויות המקומיות לשלטו� המרכזי בישראל, )1981יולי (אלעזר דניאל 

 .10�26' עמ, 7' מס, 28 כר* ,סקירה חודשית
 

, )טר� פורס�(אמיר מנח� , שלו אורית, וייסבורד דויד: אצל, ת הספרותסקיר, אמיר מנח�
המשרד לבטחו� , ישראל� מדינת,ח סופי למחקר הערכה בתחו� השיטור הקהילתי בישראל"דו

האוניברסיטה , הפקולטה למשפטי�, המכו� לקרימינולוגיה, לשכת המדע� הראשי, הפני�
   .ירושלי�, העברית

 
 דברי� ,הרחבת סמכויות לשלטו� המקומי בערי� ע� תקציב מאוז�, )19/10/99(, בילסקי זאב

בכתובי� אצל (ירושלי� , המכו� הישראלי לדמוקרטיה, "דמוקרטיה בשלטו� המקומי"בכנס 
 ).המחבר
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ח ביניי� למחקר הערכה בתחו� "דו, )1998, נובמבר(שלו אורית , אמיר מנח�, ד דוידוייסבור
, לשכת המדע� הראשי, המשרד לבטחו� הפני�, ישראל� מדינת,השיטור הקהילתי בישראל

 .ירושלי�, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטי�, המכו� לקרימינולוגיה
 

ח סופי למחקר הערכה בתחו� "דו, )� פורס�טר(אמיר מנח� , שלו אורית, וייסבורד דויד
, לשכת המדע� הראשי, המשרד לבטחו� הפני�, ישראל� מדינת,השיטור הקהילתי בישראל

   .ירושלי�, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטי�, המכו� לקרימינולוגיה
 

 .1975 -ה "התשל, חוק הרשויות המקומיות
 

ישראל בי� שיטור קהילתי למשטרה �משטרת, )1996' אוק�'ספט(שלו אורית , יחזקאלי פנחס
 34�37.' עמ, ,105�106' ירחו� מס, משאבי אנוש, עירונית

 
 פרויקט � רשויות עירוניות בישראל והשפעת� על מדיניות רווחה לאומית, )1988(ליזי� פרד 

 . ירושלי�, מכו� ירושלי� לחקר ישראל, שיקו� השכונות
 

 .1ב' עמ, האר , כתמאמר מער, )4/10/98(ללא מחבר 
 

 .1ב' עמ, האר , מאמר מערכת, )13/3/2000(ללא מחבר 

 
 דברי� בכנס ,חוק יסוד השלטו� המקומי: משבר הסמכות והאחריות, )19/10/99(, מילוא רוני

 ).בכתובי� אצל המחבר(ירושלי� , המכו� הישראלי לדמוקרטיה, "דמוקרטיה בשלטו� המקומי"

 
" השיטור המשולב"בנושא יישו� מודל , ישראל�י במשטרתנתוני אג% קהילה ומשמר אזרח

 .בישראל
 

 .197' עמ, )9/8/1964(ב "התשכ, 8' י מס"דמ, ]נוסח חדש[פקודת העיריות 
 

כדי ללכוד , ספר�צ שתלה חוקר פרטי בבית"עיריית ראשל: יוזמה עירונית, )11/6/98(סב� איציק 
 .14' עמ, מעריב, משתמשי� בסמי�

 
 �משרד הביטחו� , ישראל�ל הראשו� של משטרת" זיכרונות המפכ�סיפור חיי  , )1992. (סהר י

 .תל אביב, ההוצאה לאור
 

 .7א, 1א'  עמ,האר , ישאיר את הבחורות בכפר" שער הצניעות", סיני רותי
 

מחוז , ישראל�משטרת, )1996מר3 ") (ועדת בכר ("רשות מקומית�פ משטרה"צוות בדיקת שת
 .המרכז

 
אקולוגיי� ומודלי�  שילוב מודלי�: שיטור קהילתי, ברוכמ� אבי, קאלי פנחסיחז, קי� ישראל

המכו� למחקר ולחינו* , בית הספר לחינו*, איל��אוניברסיטת בר, ארגוניי� בעבודת המשטרה
 . 1996מאי , ו"אייר תשנ, 10' ח מחקר מס"דו, קהילתי

  
:  השיטור הקהילתי בישראלהתפתחות, )1999יוני (ברוכמ� אבי , יחזקאלי פנחס, קי� ישראל

, המכו� למחקר ולחינו* קהילתי, בית הספר לחינו*, איל��אוניברסיטת בר, עקרונות ויישומי�
 . 13' ח מחקר מס"דו
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' עמ, 13'  מס,מדינה מימשל ויחסי� בינלאומיי�, בזירה הפוליטית, )1979חור% (קלכהיי� חיי� 
110�101.  

 
אג% קהילה , ישראל�משטרת, יטור המשולב במחוז הצפונייישו� מודל הש, )21/6/99(רז יעקב 

 .1030 – 01 –' סימוכי� שז, ירושלי�, ומשמר אזרחי
 

דמוקרטיה בשלטו� " דברי� בכנס ,לקראת רפורמות בשלטו� המקומי, )19/10/99(רמו� חיי� 
 ).בכתובי� אצל המחבר(ירושלי� , המכו� הישראלי לדמוקרטיה, "המקומי

 

, ישראל�משטרת', כר* א, ישראל�תולדות משטרת, )1996(אלי הוד , שדמי אראלה
 .24�25' עמ, היסטוריה' מח/ א"אכ/ר"מטא

 
, האר , לבטל תלות הרשויות המקומיות בממשלה: טיוטה לחוק יסוד, )2/10/98(שחורי דליה 

 .8א' עמ
 

 .21' עמ, 00/811/ , מוס� שבת–מעריב , כול� ותיקי� ומנוסי�, שפירא ראוב�
 

 .אמצע נתניה, רוני שרטוב מבטיח להקי� בנתניה משטרה עירונית, )9/1/98(בר ללא מח
 

, ישראל�משטרת, גבי דיסק� צרוב על,2000ישראל לשנת �יעדי יחידות משטרת, ללא מחבר
 . היחידה לתכנו� אסטרטגי, ת"אג/ר"מטא

 



 פנחס יחזקאלי
 
 

דרכי ,  אינטרסי��" יתמשטרה עירונ"ל" משטרה לאומית"בי� 
 פעולה וכיווני התפתחות
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