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 ♦♦♦♦המשטרה כמכשיר לשיקו� הקהילה

 
 *שלמה ב� עמי

 
  7/7/99משמש כשר לבטחון הפנים מאז , אביב-אוניברסיטת תל, פרופסור מלא במחלקה להיסטוריה* 

 ) 2000אושר לדפוס בפברואר , 2000התקבל במערכת בפברואר (

 

 מנקודת ראותי, זה מביא הדגשי� לעבודה העתידית של המשרד לבטחו� הפני�מאמר 

המעמיד , לאיו� אסטרטגי מרכזי, בשני� האחרונות, אלימות ופשיעה היו. כשר הממונה

קבלת האחריות . בסכנה חמורה את החברה הישראלית ואת איכות החיי� של אזרחיה

" קלאסיי�"הייתה בבחינת סטייה מהותית מתפקידיה  ה, 1974בשנת , על בטחו� הפני�

הדר# . ל חייבת להיות משטרה קהילתיתישרא"המאמר מדגיש כי משטרת. של המשטרה

, באמצעות מינויי�, הינה קיבוע הגישה הקהילתית בתרבות הארגונית, להשיג זאת

במוסר ; באתוס התנהגות ואחריות אישית; ל עצמו"שיבוצעו בכל הדרגות עד למפכ

 .העבודה של השוטר ובהפנמה חסרת פשרות של תרבות השירות לאזרח

 

רשות לאומית למאבק , פשיעה, אלימות, ו� הפני�המשרד לבטח :מילות מפתח

שיתו& , אלימות במשפחה, ה"מציל, שיטור קהילתי, שירות, בטחו� הפני�,  באלימות

 .פעולה ע� המשטרה הפלסטינית

 

  תרחישי אלימות וקרעי� כלכליי� וחברתיי� בישראל–מבוא 

ב אות� בתו# ומשל,  ישראל של השני� הבאות"חזו� ויעדי� למשטרת, מאמר זה מציג

 . שאני מצפה מ� המשטרה להיות מרכיב מרכזי בהנעתו, מאניפסט חברתי

 היא כלי מרכזי בשיקו� , בחזו� שלי וביעדי� שאציב כא� למימוש, המשטרה

 

, בשני� האחרונות, אלימות ופשיעה היו. הקהילה האזרחית המתפוררת בישראל

 הישראלית ואת איכות המעמיד בסכנה חמורה את החברה, לאיו� אסטרטגי מרכזי

והמציאות הישראלית הייחודית מוסיפה , לאלימות, פני� רבות לה. החיי� של אזרחיה

                                                           
 .1999,  נובמבר29, ישראל" המאמר מבוסס על הרצאתו של הכותב בפני סגל הפיקוד הבכיר של משטרת♦
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קרימינולוגי� בוודאי יצביעו על ההקשר השורשי של מצוקות . לה כהנה וכהנה פני�

שבה� אנחנו שוברי� , פערי הכנסה ברוטליי�, פערי חינו#, אבטלה, עוני: חברתיות

שבה בצד המנצחי� תמיד יש ג� מפסידי� , חרותיות בוטהת, שיאי� מדי שנה

החרדה מפני אלימות הייתה ). 1987', שוה� ואח(והתפוררות ערכית של חברה רכושנית 

חרדה מפני : חרדה וזע� הולכי� יד ביד. למצוקה מרכזית של הזמני� המודרניי�

 .אלימות וזע� לנוכח חוסר האוני� מולה

 

חרונות להתרופפות גדלה והולכת במוסר הציבורי כמו המציאות שלנו עדה בשני� הא

שחלקה מילולי , באלימות פוליטית, הדבר יכל להתבטא בחוסר יושר פוליטי. ג� האישי

נגד " אנשינו"ההתחכמות ולעתי� ג� בקידו� סדר היו� של , וחלקה בתחו� הקנוניה

ההתחכמות , הלבנת ההו�, כולל מוסר התשלומי�, המוסר העסקי. האינטרס של הכלל

תרבות . ג� ה� אופ� אחד מאופניה של האלימות, שעיקרה זלזול בחוק, לרשויות

חוסר . השלטו� הכוחנית השלטת בתוכנו תרמה תרומה חמורה להידרדרות הלאומית

 כלפי החלש וחסר " ג� בלי להרי� יד "אטימות לב , שוויו� ג� הוא סוג של אלימות

ות מזכויותיה� של נשי� וממעמד� ג� הוא והתעלמ, האוני� ג� היא סוג של אלימות

 .קצרה מאוד, שהדר# ממנה לזו הקרויה אלימות במשפחה קצרה, סוג של אלימות

 

וג� ). 1996, ברגור ופרנקל(ישראל מצויה בתהליכי שינוי חברתי ודמוגרפי מואצי� 

שאליה� מתלוות , גלי העלייה. לאלה תפקיד בהתגברות תרחישי האלימות בתוכנו

לא רק . מזיני� ג� ה� דרכי מחאה ואלימות, קליטה ותסכול תרבותי עמוקמצוקות 

,  וצאצאיה�50 "שישראל לא פתרה עדיי� את מצוקת הפער והמחאה של עולי שנות ה

א# ג� , היא ג� קלטה בשני� האחרונות עליות מבורכות לחוסנה ולעושרה הלאומי

� תסכולי הקליטה כאלה שהיא לא הכינה את עצמה במידה הנכונה להתמודדות ע

שבירת המוב� . וכ# הדבר לגבי עולי אתיופיה, כ# הדבר לגבי עולי חבר העמי�. שלה�

תמיד תיצור מפגש אלי� יותר או פחות ע� הבלתי , מאליו והאינטימי שבעול� היש�

כא� הרי נרצח נער ברשות . קו התפר העדתי עדיי� חי וקיי�. מוב� שבעול� החדש

 .ר רוסיתהרבי� רק משו� שהוא דיב
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ניכור חברתי ולאומי של כמיליו� אזרחי� ערבי� , ועוד לא אמרנו דבר על פערי תסכול

ברצועה הבדואית בדרו� מגיע התסכול ). 1999', לזר ואח"אוסצקי(ישראל "במדינת

במידה שלא , נגד שלטו� החוק" אי� לנו מה להפסיד"של בבחינת  , לממדי� של התרסה

יהודיי� מקימי� היו� גדרות מערכת אל מול האיו� מפניו ישובי� . ידענו כמותה בעבר

נתבקשה המשטרה תאבטח את הריסת� , לאחרונה. של השכ� הבדואי העני והמנודה

מי שרוצה שישראל תדרדר . של שלושי� מבני� לא חוקיי� במגזר הבדואי בדרו�

שיל# במדיניות של ייקוב הדי� את ההר , למלחמה פנימית שתקרע אותנו מבפני�

א# , "לאכו& את החוק"שהשלטו� מגיע אליה� רק כדי , באות� חלקי אוכלוסייה

כדי , כדי לשפר את מערכת החינו# הלקויה, לעול� לא כדי לסלול כביש ראוי יותר

ממשלה שבאה לאזרחיה . שתוציא אות� מקיו� חייתי כמעט, לבנות מערכת ביוב

אל תתפלא א� ה� , חינו#הפיתוח וה, המנודי� רק בש� החוק ולעול� לא בש� הצדק

 . יעשו את החוק  לפלסתר

 

. למנות גורמי� נוספי� שהביאו לגידול המדאיג באלימות ובפשיעה, כמוב�, ראוי

נסיגה בהרתעה ע� , עבריינות טכנולוגית ומתוחכמת, תחכו� גובר בקרב עברייני�

שידיה מלאות , וסח& בכושר ההרתעה של המשטרה, המשפט"היחלשות אימת בתי

ביטחו� ,  מלחמה בטרור"ששו� משטרה בעול� אינה אמונה עליה� , ימות לאומיותבמש

על כ# יש להוסי& את הגלובליזציה של הפשיעה כמו ג� את . הגבול וקו התפר ועוד

, יחזקאלי ושלו(הפעילות העבריינית הבאה וניזונה מתחומה של הרשות הפלסטינאית 

1997.( 

 

במשמעותו הרגילה " פשיעה"אינה נתפסת כחלק מהותי מהאלימות הישראלית , אכ�

איל� בירושלי� או ברחבת כנסיית "ברחוב בר. מדובר בסכסו# חברתי עמוק. של המושג

ספק א� יש לתופעות אלה , אבל, הבשורה בנצרת יש אכ� התרסה נגד שלטו� החוק

הקשה במלחמות , האלטרנטיבה היא מלחמת דת. שאינו עובר בפישור ובגישור, פתרו�

 . טוריה יודעתשההיס
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היא עדיי� אחת , אמנ�, ישראל. אסור להעלות מסכי עש� אל מול המציאות, כ# או כ#

. אבל שיעור האלימות עולה בה בהתמדה, החברות הפחות אלימות בעול� המערבי

, והעני נדחק לשוליי�, העשיר מתעשר, בעוד חישוקיה הערכיי� של החברה נפרמי�

 שעות נרצח אד� 56כל : 1998בנתוני . פטליסטיתמתקתק בה שעו� הפשיעה בהלמות 

ועוד .  דקות התרחשה תקיפה וחבלה גופנית71כל ;  שעות נאנסה אישה12כל , בישראל

מספר . והכאת נשי�' הצווארו� הלב�'הונאות של , לא אמרנו דבר על עבירות סמי�

 של " שהרי תמיד אנחנו מתייחסי� רק לאלימות המדווחת "המקרי� המדווחי� 

והמגמה הקשה הזאת נשמרת ; 1996 " בהשוואה ל1997 "תקיפת נשי� גדל פי שניי� ב

 ).1998, די� וחשבו� שנתי(

 

ובעיקר זה , ערבי"כי בעקבות הפיכתו ההדרגתית של הסכסו# הישראלי, לא מ� הנמנע

עימות נמו# "למה שאנשי מדעי המדינה היו בוודאי קוראי� , פלסטיני"הישראלי

שלא לדבר על האפשרות שא& נגיע לשלו� , )1999, לניר (Low Intensity Conflict" עצימות

החברה הישראלית תמצא את עצמה חשופה עוד יותר למה שהגדרתי בתחילת , המיוחל

הדבר . האלימות והפשיעה, איו� הקרע החברתי: דברי כאיו� האסטרטגי הפנימי

תת מת� מקו� של כבוד להזיז דגשי� ול, א# ג� להיער#, מחייב לאבח� סכנה ואיומי�

 . לעיסוק באכיפת החוק

 

 אנחנו הרי " המשטרה ומערכת אכיפת החוק "בטר� מגיעי� לקו ההגנה האחרו� , אבל

ג� , כאמור, שהרי התגברות הפשיעה והאלימות היא, מחויבי� בתיקונה של החברה

 יש קשר ישיר בי�. שהשתלטה עלינו בשני� האחרונות, הרעה" רוח הזמ�"תולדה של 

מי .  כלכלית לבי� שיקגו כמשל על הפשיעה הגוברת"שיקגו כפילוסופיה חברתית 

שרואה את חזות הכל בהפרטת המשק ובהעברת הבעלות עליו לידיה� של קומ0 

ג� שובר את הסולידריות בתוכה וג� , סופו שהוא ג� מפריט את החברה, מיליארדי�

בלי להציע פיצוי , אות ובחינו#בברי, מי שמכה במדינת הרווחה. שולח איש איש לגורלו

ופותח לרווחה את שעריו של עול� , מגביר את הייאוש החברתי, בתחו� התעסוקה

מזמי� את , מי שמטפח מודלי� לחיקוי בדמות� של טייקוני� ובעלי שכר עתק. הפשע

א� השלטו� לא ידע , וג� זאת נכו� לומר. האלימות של המבקשי� התעשרות קלה
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והוא יאל0 תמיד להיכנע לקבוצות לח0 רק אחרי , ב סכסוכי�לפתח מנגנוני� לישו

בטיפוח , ובצדק,  השלטו� בעצמו יואש�"שאלה הפעילו סחיטה כוחנית או מוסרית 

 . האלימות והכוחנות בחברה הישראלית

 

 יעודה של המשטרה בחברה דמוקרטית נאורה

 

א� המצב , אבל. משטרה חזקה איננה תחלי& למדיניות חברתית וכלכלית נכונה

אני לא רוצה שהמשטרה בישראל . אני צופה ימי� קשי�, החברתי ימשי# להידרדר

.  משטרה שהיא זרוע של אליטה שבעה ומתעשרת, אמריקאית"תהפו# למשטרה דרו�

למשטרה חזקה , לעומת זאת, אני חותר. אמריקאית מפחידה אותי"הדוגמא הדרו�

הרי תמצא את , פי חוק"משטרה עלה. ידידותית לאזרח ולקהילה, וידידותית לסביבה

, כשיאבד עליה� עולמ� ואת המנודי� של החברה, עצמה רודפת את קורבנות ההפרטה

 87% עליה של "1998שבנגב מוכה האבטלה חלה ב, מה הפלא. כשאלה יאבדו כל תקווה

מדוע בעיירה אופקי� , בתנאי� האלה, כ# להסביר"והא� קשה כל? במעשי השוד

והא� לנוכח ? העלייה הגדולה ביותר במספר התיקי� הפליליי�נרשמה באותה השנה 

 לא 1996ההידרדרות החברתית הקשה והקיצו0 בתקציבי החינו# וההעשרה מאז 

, כאשר במרחב לכיש, מסתברת מאליה העלייה הדרמטית בעבריינות נוער בישראל

,  הדרומינתוני המחוז(? 13"10ידי גילאי " בוצעו על"1998 ממקרי הפשיעה ב30%, למשל

ועוד , עוני"בעיד� שבו קיימי� בחברה הישראלית עשרות אלפי ילדי� מוכי). 2000

שלכאורה , ועוד מאות אלפי מובטלי�, עשרות אלפי צעירי� ובוגרי� מוכי סמי�

מחובתה ,  פוטנציאל לפריצת החוק"יוצרי� כר או פוטנציאל של בעיה חברתית אלימה 

לפעול אוטומטית כזרוע של  האליטה הכלכלית אסור לה . של המשטרה לפקוח עיניי�

, א� לא יחול תיקו� במצב� של ערביי ישראל ושל הבדואי�, כמו כ�. או הפוליטית

אינני רוצה משטרה , וכאמור. המשטרה תגמור כזרוע הדיכוי המרכזית של ערביי האר0

יש להישמר מכל משמר מפני איפה ואיפה ביחס המשטרה אל . אמריקאית"דרו�

וזאת לא רק משו� מידת הדי� וההגינות אלא ג� משו� האיזו� , וסייה הערביתהאוכל

ישראל צריכה משטרה של . הדק והשברירי המתקיי� באר0 הזאת בי� יהודי� לערבי�

ואת זה אני תובע לקבע , משטרה של הקהילה, אני רוצה משטרה של הע�; הע�
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, ל עצמו"דרגות עד למפכבמינויי� שאבצע בכל ה, בתרבות הפיקוד, במערכות ההדרכה

ובהפנמה חסרת , במוסר העבודה של השוטר, באתוס ההתנהגות והאחריות האישית

 .  פשרות של תרבות השירות לאזרח

 

א# באותה מידה של נחישות אנחנו חייבי� ליטול על עצמנו , עלינו לאכו& את החוק

עלינו . השעלינו למקד את פעילותנו דר# הקהיל, פירוש הדבר. משימה של מניעה

לחברת , כל כ# ישראל תהפו# בעיד� הקיטוב הקיצוני"שמשטרת, להיזהר מהאפשרות

ישראל חייבת להיות קשובה ג� לחוסר "משטרת. שמירה של אליטה מצומצמת בלבד

ידי פעילות "על, זאת. או פוטנציאל הפשע" מקורות הפשע"האוני� של מה שקרוי 

וללא משוא , אל חייבת לאכו& את החוקישר"משטרת. אבל בלתי נמנעת, אפורה, מניעה

העלולות להימצא במצב של חוסר , אבל ג� ע� יד מושטת לרקמות החברתיות, פני�

אינ� מוצאי� , השייכי� לקהילה האתיופית,  א� אחוז גדול של ילדי�"לדוגמא . אוני�

בפני . המשטרה עלולה להיפגש את� במרדפי� ובמארבי לילה, הספר"את עצמ� בבית

, לרדו& ולאכו& או לחילופי� לאכו& אבל ג� לדאוג:  קיימות שתי אפשרויותהמשטרה

ע� משרד החינו# וע� , הספר תו# שיתו& פעולה ע� העיריות"שילדי� אלו יימצאו בבית

 .    נית� יהיה להקטי� את ממדי החיכו#, רק כ#. משרד הרווחה

 

. בק באלימותהמשטרה היא סוכ� מרכזי של אכיפה והיא כלי מרכזי למא, כאמור

שמצאתי במשטרה מגזרי , אני מרגיש חובה וזכות לומר, בטר� אגיע לאמירה קשה

רמות תחכו� בתכנו� , איכויות אנושיות ופיקודיות ראויות להערכה, מצוינות מרשימי�

האמירות האלה אינ� עומדות בסתירה לאמירה , אול�. ובביצוע שיש להתגאות בה�

המסוגלת לתת תשובה יסודית ושורשית לתרחישי , אי� היו� לישראל משטרה: הבאה

לא מבחינת הפריסה ולא מבחינת כמה , לא מבחינת כוח האד�. האלימות שתוארו כא�

להחזיק , לכל היותר, המשטרה שלנו יכלה.  ממרכיבי התרבות המשטרתית השלטת בה

 במבנה "אי� בידיה . ישראלי"את המכסה מעל לסיר המבעבע של הסכסו# הפני�

י שלה ולנוכח היחס השערורייתי בי� סדרי הכוח שלה למגוו� המשימות הנוכח

.  כלי� כדי לצנ� את הלבה הקשה הזאת של המציאות הישראלית"המוטלות עליה 

ששורשיה , ישראל עוסקת בתוצאה הבלתי נמנעת של הגידול בעבריינות"משטרת
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, הרווחה, בתו# תהליכי� ארוכי טווח בתחומי החינו#, כאמור, העמוקי� חבויי�

תרבות התקשורת האלימה והרעשנית , הטיפול בנוער ובמשפחה, התעסוקה

אשר ה� , ערכיות"ומעל לכל בבעיות חברתיות, והשתוללות הפוליטיקה הכוחנית

, אשר על כ�. העוסקי� בסוגיות החברה הישראלית, מעניינ� של כל מוסדות השלטו�

 . יבת בתפיסה לאומית כוללתאסטרטגיה מהותית של מניעת אלימות או צמצומה מחו

 

, "רשות לאומית למאבק באלימות"שאני מבקש להציע את הקמתה של , זאת הסיבה

איו� אסטרטגי "באשר מתחייבת אסטרטגיה לאומית כוללת אל מול מה שהגדרתי כ

לאיו� מערכתי כולל כזה אי� תשובה רק בתחו� החינו# או רק בתחו� הרווחה ". כולל

והיא מחייבת קריאה ,  התשובה משיקה לכל התחומי� כול�.או רק בתחו� המשטרה

עידוד נכו� של הפעולות הראויות . מוסכמת של מניעיה של האלימות על גווניה השוני�

לא מ� ... הסברה לאומית מוסכמת ונכונה, קידו� מתוא� של ארגוני אזרחי�, לעידוד

: א� כ#.  כזאתהנמנע שצרות האופקי� של הביורוקרטיה תמנע את הקמתה של רשות

כחלק , שאותה אקבע במסגרת המשרד לבטחו� הפני�, הרשות תוק� במתכונת

לא תרבות . להפיכת המשרד לגו& העוסק במניעת אלימות או בצמצומה, ממדיניותי

 זאת הפילוסופיה שלי אל מול הקריסה החברתית שאנחנו "הנבוט הארו# אלא המניעה 

 . עדי� לה

 

  החטא הקדמו��ישראל �משטרת

 

ישראל במאבק "החטא הקדמו� באשר לסדרי העדיפות בתפקודה הנכו� של משטרת

ישראל "שהטילה על משטרת, 1974באלימות ובפשיעה נעו0 בהחלטת ממשלה משנת 

עד כמה עניי� . ומתו# כ# חייבה אותה למאבק בטרור, את האחריות על בטחו� הפני�

תוכיח , עיי� של המשטרהבטחו� הפני� הוא בבחינת סטייה מהותית מתפקידיה הטב

)  לפקודת המשטרה3סעי& (שהתפקידי� שהוגדרו למשטרה בחוק , אולי העובדה

תפיסת , גילוי עבריינות, מניעת עבריינות: מדברי� רק על תפקידי משטרה קלאסיי�

קיו� הסדר , שמירת� הבטוחה של אסירי�, העמדת העברייני� לדי�, עברייני�

לא נאמר דבר וחצי דבר על ביטחו� הפני� או על מאבק . הציבורי ובטחו� הנפש והרכוש
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, וג� לאור מה שנראה, טחו� האישיילאור נתוני הפשיעה ותחושת חוסר הב. בטרור

כי המשטרה  , נראה על פניו, כסח& באמו� הציבורי כלפי המשטרה, לעתי� קרובות

 .ידי המחוקק"עומדת בהצלחה חלקית בלבד במשימות שהוטלו עליה על

 

במילי� . בראשונה מדובר בתהלי# של שינוי תרבותי שהתרחש במשטרהבראש ו

ההחלטה שהטילה על המשטרה את האחריות לארגו� , בראייה היסטורית, אחרות

, ומניעת פעילות חבלנית עוינת, התראה, ולהפעלת תשתית ביטחונית שתפקידה אבטחה

ליתו הוא שכל תכ, שהפ# את המשטרה מגו&, היוותה את תחילתו של כדור השלג

הבאה לידי ביטוי בפגיעה בחוק ובשמירה על בטחו� הנפש , לחימה בעבריינות קלאסית

"והרואה בטיפול בבטחו� הפני� של מדינת, "ל"תוא� צה"לארגו� המתפקד כ, והרכוש

ע� כניסת הממד הצבאי לעיסוקי . לעתי�, א� לא עיקרי, ישראל תפקיד מרכזי

 .לי"לית וא& המבנה הצה"הצההתחזקה עוד יותר ג� התרבות , המשטרה

הופנו במשטרה משאבי� וחשיבה לתחו� הביטחו� , במהל# למעלה משני עשורי�, וכ#

, ככל שהשינוי הזה הל# והוטמע כ# הפ# למשני. והמבצעי� על חשבו� חקירות ומודיעי�

תחו� הלחימה בפשיעה ומניעת , כמוב� ואולי אפילו באופ� לא מודע, באופ� לא רשמי

עד לתפנית של השנתיי� , ירידת המאבק בפשיעה לסדר עדיפויות נמו#. האלימות

בכל הנוגע , ג� חוללה סח& בתחושת האחריות האישית של המפקדי�, האחרונות ממש

וגרר מצדו היחלשות , יחס זה הוקר� לכולל השוטרי�. לפשיעה באזורי� שבאחריות�

 . הטיפול בפשיעה ובאלימות

 

שהשפיע קשות על יכולתה של המשטרה לתפקד ,  נוס&התחולל תהלי#, וא� לא די בכ#

שמשימתו העיקרית היא מת� , המשטרה אמורה להיות ארגו�. מול הפשיעה הגואה

בעוד ארגוני שירות רבי� באר0 ובעול� עברו בשני� האחרונות , והנה. שירות ללקוח

קאר ; 1996, שניידר ובוא�(מהפכה של ממש ביחס שבי� נותני השירות למקבליו 

בי� היתר כתוצאה , נכנסה המשטרה לפיגור מהותי מאוד בתחו� הזה, )1995, וליטמ�

הפיגור הטכנולוגי השפיע ג� הוא לרעה על יכולתה של . ממשבר הזהות שתיארתי לעיל

המהיר והאדיב , עקרו� השירות הטוב. המשטרה להשתלב בתרבות השירות המודרנית

לא הופנ� דיו בקרב השוטרי� , רי חוקשרוב� ככול� ה� בעצ� אזרחי� שומ, ללקוחות
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שרמת השירות הבלתי , הדבר חמור בעיקר לאור העובדה. ובקרב הממסד המשטרתי

, יצרה מירמור ותסכול בקרב האוכלוסייה, מספקת שהעניקה המשטרה לאזרחי�

הגבירה את חוסר האמו� במשטרה וממילא שחקה את הנכונות לשיתו& פעולה של 

רק , )1999, סמית וסקל(ר עמדות הציבור כלפי המשטרה בסק. הקהילה ע� המשטרה

 46% מהמרואייני� חושבי� שהמשטרה ממלאת ביעילות את תפקידיה ורק 32%

ה� החברה וה� . מהמרואייני� חושבי� שהמשטרה היא גו& שכדאי לשת& אתו פעולה

יש להתייחס . ישראל"המשטרה יצאו ניזוקי� מתסמונת משבר הזהות של משטרת

. הזאת באמו� הציבור כאילו היא שחיקה בכושר ההרתעה של המשטרהלשחיקה 

דבר שיכפיל את , ידי טיפוח תרבות השירות של המשטרה"שיקו� אמו� הציבור על

 .ולא סת� נקודת ח� שאפשר לוותר עליה, מרכיב כוח, הוא יעד אסטרטגי, כוחה

 

החברה , פני�ישראל משימות בטחו� ה"כאשר הוטלו על משטרת. וג� בכל אלה לא די

ותרחישי האלימות הפנימית , הישראלית הייתה עדיי� חברה נאיבית במידת מה

. לא היו בנמצא או שהיו רק בחיתוליה�, שצברו תנופה בשני� האחרונות, והפשיעה

האתוס הזה סייע . עדיי� שלט בקרבנו האתוס המכונ� של לכידות ושליחות, אז

של מער# " הקיפוח הזוחל"א# , לרעהבינתיי� השתנו הדברי� . למשטרה בעבודתה

 .המאבק בפשיעה נמש# לטובת הביטחו� הקלאסי

 

 את זאת אשאיר לשלב "במאמר זה לא אעסוק בשאלת המבנה העתידי של המשטרה 

יהיה תעתיק ) כ"הספ, להל�(הא� נכו� שסגל הפיקוד המשטרתי הבכיר : מאוחר יותר

גו& עצמאי או להצמידו לאג& � כ"הא� נכו� להשאיר את אמ? ל"ל של צה"של המטכ

? "משטרה הכחולה"ב ל"הא� אי� צור# להכניס סדר חדש ביחסי� בי� מג? החקירות

אני מבטיח לעסוק ? הא� פיקוד העור& צרי# לעבור לאחריות המשרד לביטחו� הפני�

שתיעשה בשיתו& פעולה ע� גופי התכנו� , בכל אלה בצורה יסודית בקרוב בעבודת מטה

 . של המשטרה

 

 דיניות השרמ
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תו# שמירה על , ידי שמירה על בטחונו האישי"העלאת איכות חייו של האזרח על

ג� א� לא תמיד ידענו , היא תכלית העשייה שלנו מאז ומעול�, זכויותיו כאזרח וכאד�

קוד : מימושה של המדיניות הזאת ישע� על שלושה אלמנטי�. לנסח זאת בבהירות

 .וטכנולוגיה מתקדמת ואקלי� חברתי דוחה פשיעהתשתית אנושית , מוסרי ומקצועיות

 

 מקצועיות ומצוינות

במגע ע� האזרח . במרכז המפגש בי� המשטרה לבי� הציבור ניצבי� השוטר והשוטרת

עלינו להיות . והאזרחית מתחייבת מצוינות בתפקוד ותרבות של  מת� שירות איכותי

המצוינות שלנו חייבת . וקהמוסריי� ובעלי מחויבות ומעורבות קהילתית עמ, מדויקי�

דיוק .  פעולה מונעת"יוזמה פירושה . להיות מושתתת על יוזמה ועל דיוק בפעולה

 הבנת הצור# לשרת את "ויותר מכל , ידיעת הגבולות,  מקצוענות"בפעולה פירושו 

עלינו להיות מופת לחברה כולה . יהוו מרכיבי� עיקריי� באתוס שלנו, כל אלה. האזרח

, רוגל(יישו� הקוד האתי . רק כ# נוכל להשרות אווירה אזרחית נכונה. בתחומי� אלה

 . הוא תנאי בסיסי והכרחי להשגת מצוינות ולשמירה על מקצועיות) 1998

 

 תשתית אנושית וטכנולוגיה מתקדמת

ואת , אני רואה את השוטר הבא במגע ע� האזרחי� כחוד החנית של העבודה שלנו

לש� כ# יש לצייד כל שוטר במיטב . ת בוהמשטרה כמערכת המסייעת ותומכ

בכושר ניידות ובמערכות , במרכיבי תקשורת: הטכנולוגיה של תחילת האל& השלישי

ישראל עשתה צעדי� והכינה תכניות בכל הנוגע "משטרת. מתקדמות לעיבוד מידע

, התכניות קיימות". ישראל"הטכנולוגיה כמרכיב אסטרטגי במשטרת"לכניסה לעיד� 

בלי להתקד� . ואני יודע את המשמעות התקציבית של הדברי�. חסרא# הביצוע 

בתחומי מחשוב הניידות וחיבור� למרכזי בקרה ומחשוב מער# החקירות והרישו� 

 .יש סכנה להתדרדר למעמד של משטרות באפריקה או בעול� השלישי, הפלילי
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 אקלי� חברתי דוחה פשיעה

עלינו להיות דוגמא ומופת , לש� כ#. עלינו לסייע ביצירת אקלי� חברתי דוחה פשיעה

לחימה ; יושרה אישית; זאת על ידי ארגו� ושיטור הוגני�. לשאר חלקי החברה

 . בשחיתות ובהפרת זכויות האד� והאזרח, באלימות

 

   ישראל�היעדי� המרכזיי� של המשרד לבטחו� הפני� ושל משטרת 

 

רת כיאות את הקהילה עקרונות הפעולה החיוניי� כדי שלישראל תהיה משטרה שתש

מחייבי� להגדיר כ# את היעדי� , ותילח� ביתר יעילות לצמצו� הפשיעה ולמניעתה

 : ישראל"המרכזיי� של המשרד לבטחו� הפני� ושל ומשטרת

ליעד , ל כאחד מיעדי המשטרה"ידי  המפכ"שהוגדרה על, הפיכת הגישה השירותית

יפור איכות השירות והיחס הדבר מחייב ש. פעולה מרכזי של המשטרה בשני� הבאות

מענה אדיב ומקצועי לפניות , צמצו� זמ� ההמתנה, לאזרח הנזקק לשירותי המשטרה

לבעיות " משענת בטוחה"ו" אוז� קשבת"אזרחי� וטיפוח נכונות השוטר להוות ג� 

 . האזרח

אמו� זה חייב לעמוד במבח� הציבור א� בזמני . הגברת האמו� בי� המשטרה לאזרח

אני יודע שיש שיפור . א� באדיבות וא� ברמת המקצועיות במגע עמו, תגובה לקריאה

 . אני רואה צור# חיוני לחתור לשלמות בתחו� החיוני הזה. אמיתי בתחו� הזה

 

המשימה היא הקמת ). ס"שב(שיתו& האזרח בעבודת המשטרה ושירות בתי הסוהר 

עת תהליכי מתחייבת הטמ: כלומר. שירות משטרתי המותא� לעול� דמוקרטי נאור

, ס ע� האזרח והקהילה"המשטרה והשב, )פ"בט(שיתו& ביחסי המשרד לבטחו� הפני� 

 .ובכלל זה מעבר להשתתפות ושותפות של האזרח במדיניות הביטחו� האזרחי בקהילתו

 

תו# הרחבת שירותי המשטרה במגזר הזה ותו# . המגזר הערבי והידוק הקשר עמו

, ימי� אלה הגשתי לראש הממשלה נייר עבודהב. פיתוח ערוצי הידברות ע� מנהיגיו

"בכל הנוגע לצור# לעבות את הפריסה של משטרת, בבחינת תזכורת לדיו� והחלטה

אסור לנו להיפגש ע� הציבור הערבי רק כשאנחנו מפזרי� . ישראל במגזר הערבי
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אסור ג� . אנחנו מחויבי� בנוכחות נותני שירות. הפגנות או עוצרי� עברייני תנועה

שסיבות כלכליות וחברתיות ארוכות טווח מערערות את יציבותה של החברה , חלשכו

כדי להג� עליה כנגזר מ� היעדי� של משטרה , ואנחנו חייבי� להיות פרוסי�, הערבית

 . מודרנית

 

איננו נוטי� , הדרכי�"הנגרמי� עקב תאונות, למרות הנזקי� הקשי� בנפש וברכוש

מתבקשת אכיפה מקצועית , ע� זאת.  פליליותלהתייחס לעבירות תנועה כאל עבירות

חלה קפיצת מדרגה באיכות המקצועית ובהישגי� , מאז הוק� אג& התנועה. ואיכותית

יתכ� שיש לשקול הקמת , ובכל זאת. הדרכי�"ישראל במלחמתה בתאונות"של משטרת

". איכות החיי� בכבישי�"שעיקר משימתה , פיקוד נפרד של משטרת תנועה אוטונומית

חלק מהותי מהיחס העוי� של .  התנועה חייב לשלב אכיפה נמרצת ע� הסברת פני�אג&

 .  האזרח כלפי המשטרה נובע מחיכוכי� בינו לבי� שוטרי התנועה

 " בקהילה "המשטרה חייבת לשי� מעתה דגש מיוחד בטיפול בקורבנות , במלי� אחרות

 הציבור במשטרה השבת אמו�. במת� שירות לאזרח לא פחות מאשר בתפיסת העבריי�

ובעיקרה , החברה, נכו�. יהיה תוצאה ישירה של הפריסה הקהילתית והחברתית שלה

התרגלו לראות במשטרה את השעיר לעזאזל לקריסת , מגלגלי העיניי�, הפוליטיקאי�

עלינו לקחת את . אי� בכוונתי להתווכח את�. הנורמות והמוסר החברתי בישראל

בהיבט של , פ להתמודד ע� התפקיד" המשרד לבטולהוביל  את המשטרה ואת, האתגר

הפועל , המשטרה שאני רוצה צריכה להישמר מלהיות קלגס. מת� דגש יתר על מניעה

להבי� את ראשיתו של התהלי# , למנוע, השוטר צרי# ליזו�". פי החוק"רק על"לכאורה 

יבת היא מחי. אפורה, מניעה היא פעולה מורכבת. המוביל לפשע ולהרוג אותו באיבו

. כי אי� מישהו אחר, עלינו מוטלת החובה לעשות זאת. יוזמה ולא תמיד יש בה תהילה

.  דמוקרטית"המדיניות שאני מבקש מהמשטרה לייש� מוכתבת מתפיסה חברתית

, אחד הכלי� לכ# בחברה דמוקרטית הוא; אנחנו חייבי� לחזור לשינוי חברתי עמוק

 .שהמשטרה תשמש מופת

 

שתהפו# אותו לשינוי מהפכני , ובקפיצת מדרגה איכותית מדובר בהאצת השינוי 

לא עוד משכו� . שעיקרו כניסה לתחו� המדיניות החברתית דר# המשטרה, ומהותי
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כ# יוגדרו מחדש יעדי . העתיד של הטיפול בפשיעה לטובת צרכי ההווה הבטחוני

ורק כ# נזכה . המשטרה בעול�  דמוקרטי נאור כקו ההגנה אחרו� של החברה

 .בה במידה שהיא תהיה יעילה, רה  ידידותית לסביבהלמשט

 

 עקרונות ליישו� המדיניות המוצעת

 

פ יהיה מעתה מעבר  מודגש יותר "האמצעי העיקרי להשגת מדיניות המשרד לבט

היערכות קהילתית למניעת פשיעה . ומסיבי יותר להיערכות קהילתית ולשיטור קהילתי

המתחייב בתרבות הפעולה של , "האזרוח"היא לב ליבו של תהלי# הדמוקרטיזציה ו

ידי הקמת נקודות משטרה ומרכזי שיטור "הדבר  חייב להתבצע על. ישראל"משטרת

תו# שיתו& הקהילה , בבחינת דגש אסטרטגי מרכזי בשני� הבאות, קהילתי רבי� יותר

 " לא מפקד המשטרה המקומית "ראש העיר . וראשי הערי� בקביעת יעדי המשטרה

הקהילה והרווחה בעיר מתחייב , ואיתו וע� מערכות החברה, רכזיהוא האיש המ

המועצה לצמצו� (ה ”שיתו& הפעולה דר# ובאמצעות תחנת המשטרה ומציל

 ככלי העבודה המרכזי של המשרד לביטחו� –ה העירונית "מציל. במקו�) העבריינות

ערכות  תהיה המנו& הארגוני המקומי להפעלתה של הי"הפני� בתפקידו כגו& מניעה 

ידי ראש הרשות המקומית בשיתו& "ה תובל על”מציל. פשיעה"קהילתית למאבק מונע

וש� , ה תועלינה באופ� שוט& הבעיות המטרידות את התושבי�”במציל. המשטרה

הבעיות שיועלו . ייקבעו במשות& פתרונות מערכתיי� למניעת עבריינות ומאבק בפשיעה

ה ג� ”מציל. שטרה ועל קביעת יעדיהה ישפיעו על סדרי העדיפויות של המ”במציל

פי המודל של השיטור "תסייע באיתור משאבי� לפתרו� הבעיות המקומיות על

 .הקהילתי

 

המשמעות העיקרית של השיטור הקהילתי הוא בחיבורה של המשטרה לארגוני�  

, תחנת המשטרה תתפקד. המתחוללי� ברמת הרשות המקומית, ולתהליכי� אזרחיי�

אלה מצד� יפעלו כשותפי� . הרגיש והקשוב לצורכי התושבי�, לתיכאורג� קהי, לכ�

 .במאבק בפשיעה
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שדרכה ניתני� , התחנה היא המסגרת. מכא� נגזר הצור# בחיזוק תחנות המשטרה 

שבאמצעותו מיוש� , התחנה היא ג� הגו& העיקרי. מרבית שירותי המשטרה לאזרח

בהתא� , תחנה ותיקנונהחיזוק ה, לכ�. השיטור הקהילתי וההיערכות הקהילתית

צמצו� כוח אד� , אזרוח. הוא מחויב המציאות, לצרכי� הייחודיי� של כל ישוב

שיביא להפניית יתר משאבי� , במטות וביטול דרג המרחב צריכי� לאפשר ייעול

 .לחיזוק התחנה

וכ� ,   הפריסה הזאת תגביר את תחושת הביטחו� של האזרח ואת האמו� שלו במשטרה

המשמעות של ההיערכות הקהילתית למניעת . קהילתית דוחה פשיעהתיצור סביבה 

אלא נוכחות בקרב החברה הבריאה , שלא רדיפת הגנב היא היעד הבלעדי, פשיעה היא

 .שיעניק ביטחו� והגנה אל מול החלק  החולה בחברה, בבחינת מת� שירות

ידי העברת סמכויות מדרגי "על, חיזוק רמת התחנה מחייב ביזור ארגוני בכל הרמות

ריכוז תנאי השירות .  הוא מרכז הכובד" לא המטה "השטח . המטה לדרגי השטח

על מנת לחזק את הסביבה , בנוס&.  לא במטה"חייב להיות בשטח " השומ�"ו

לי# יישו� המדיניות יש לאפשר שקיפות בתהלי# קבלת ההחלטות ובתה, הקהילתית

המשתפת את הציבור , הדבר מחייב דוברות נרחבת ומקצועית. המשרד לבטחו� פני�

 .במידע באופ� יזו�

 

הדרכה , ההיערכות הקהילתית למניעת פשיעה ג� מחייבת אותנו לפתח תורה נאותה

הספר "בבית. שיאפשרו לנו להגיע ליעדינו במירב היעילות, ודרכי בקרה ולמידה, נאותה

מתחייבת העמקה של . שוטרי� בשפרע� מטמיעי� את תורת השיטור הקהילתיל

גו& , 21 "שיורה את התורה של המשטרה במאה ה , עלינו להקי� גו&. לימודי המשטרה

. יכשיר אותנו לקראת האתגרי� הרבי� שעומדי� לפתחנו, שיפתח מער# הדרכה נאות

נו להיות מסוגלי� להתאי� את עלי. עלינו להיות נכוני� ללמוד כל העת, במקביל לכ#

 .ולדעת לתק� את מה שדרוש תיקו�, עצמנו למציאות הדינמית

 

הנשענת על , ולהעמיק את התרבות הארגונית, עלינו לשפר את הכלי� להערכה, בנוס&

ההיערכות הקהילתית למניעת פשיעה , לכ�. בקרה ועל הערכה דר# עיניו של האזרח

עלינו להיות נכוני� להעמיד את עצמנו יו� . שי�מחייבת אותנו כל הזמ� במבחני� חד
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ולקבוע לעצמנו את שיתו& הפעולה ע� , יו� ושעה שעה במבח� האזרח והציבור

כאמת , את שביעות רצונו של האזרח ואת תחושת הביטחו� שלו, הקהילה והאזרח

 –" אהבת הציבור" אני מעז אפילו לומר "ללא אמו� הציבור . מידה להצלחתנו

צרי# להיזהר . ולא תוכל למלא את היעדי� שהחברה הטילה עליה, רוסהמשטרה תק

שהרי לעתי� קרובות התקשורת ודעת הקהל מותחי� וימתחו : מליפול  למארב מסוכ�

כי אז יש , אסור שהתגובה לביקורת תהיה הסתגרות מתגוננת. ביקורת על המשטרה

תגובת .  לחברהשהמשטרה תהפו# למשהו הדומה לכת צבאית סגורה ומנוכרת, סכנה

להעצי� את , להסביר את מניעיה, להיפתח לחברה: המשטרה צריכה להיות הפוכה

התרבות הניהולית שלנו תתמו# בקיו� . השקיפות כיאה למשטרה בחברה דמוקרטית

תקציבי� ומשאבי� שלנו יופנו לביצוע משובי הערכה של . סקרי� ומשובי� באופ� קבוע

, ידתו והפקת לקחי� מהניסיו� שנצבור ע� הזמ�למ, עיבוד המידע המצטבר. הציבור

ג� ייקבעו הקידו� , בהתא� לכ#. יהיו בסיס מרכזי בהגדרת היעדי� והצור# בתיקו�

 . האישי וההתפתחות של כל אחד בארגו�

 

הבא במגע השוט& והיומיומי ע� , היבט חשוב בתפיסת עול� זו הוא הפיכת השוטר

ה� במגע ע� האזרח וה� בפעילות , טרהלמרכז הכובד של המש, האזרחי� והציבור

לסייע לו ולגבות אותו בזמ� אמת ובכל , חייבת לתמו# בו, זאת מצידה. המשטרה כולה

הוא . יש להטיל על השוטר הבודד את כובד משקלה וכבודה של המשטרה כולה. מצב

אתו כולנו קמי� וכולנו . שכישלונו האישי הוא כישלונה של המערכת, חייב להבי�

סנקציות , תגמול, חינו#,  הדרכה–אנחנו חייבי� להשתמש בכל דר# לגיטימית . �נופלי

 . כדי להטמיע בו את כובד האחריות המוטלת על כתפיו–

 

ההיפ# הוא . שהמשטרה לא עשתה דבר בתחו� השיטור הקהילתי, אינני מבקש לומר

ה ולמפקדי� אני מצדיע ליוזמי הגיש). 1999', קי� ואח; 2000', וייסבורד ואח(הנכו� 

מה שאני מבקש לכוו� אליו הוא שהתרבות הקהילתית תהפו# מעתה לא . שיישמו אותה

שהטמעתה היא הציר , לאג& אלא ליעד אסטרטגי מרכזי של המשטרה ולתרבות כוללת

 . המרכזי של יעדי השר
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"בכוונתי לקד� באופ� מעשי את עקרונות השיטור הקהילתי וההיערכות הקהילתית על

, ל הבא תיעשה בהתא� לגישתו לפילוסופיה הקהילתית"כי בחירת המפכ, הידי הקביע

כ# יהיה ג� באשר לשיקולי הקידו� של הקצונה . שהיא היעד המרכזי של השר

ע� הפיקוד הבכיר שיל# ויתגבש במהל# השנה הקרובה אני ארצה לתא� . הבכירה

מי� אלה צוותי אני בונה בי. ג� באשר לרפורמות מבניות שלא מפורטות כא�, גישות

לטווח הקצר אנחנו מקפיאי� במעט את . מטה לעיבוד הרפורמות הללו לקראת דיו�

א# במהל# השנה . כדי לאפשר יציבות ורגיעה בשנה קריטית, כ"סבב המינויי� בספ

, ל הנוכחי"כ של העיד� שאחרי המפכ"הקרובה אשקיע תשומת לב מיוחדת לבניית הספ

 . יהודה וילק

שיקולי . קולי� לקידומו של השוטר בדרגות ובתפקידי�  השוני�כ# הדבר לגבי השי

שביעות רצו�  הציבור מהיחידה , תלונות ציבור מוצדקות, בי� היתר, הקידו� יכללו

יחידת " (נקודת השיטור"או ) ק"המש, להל�" (מרכז השיטור הקהילתי. "ועוד

י הפיכת "עבי� השאר , ישולבו בהיררכיות הקידו�) המשטרה שמתחת לרמת התחנה

 .השירות בשיטור קהילתי כמרכיב בקידו� הקצי� והשוטר

תו# מת� דגש על , שאינ� קציני�, יוש� דגש על שיפור תנאי השירות של השוטרי�

 .שבאי� במגע ע� האזרחי�, אות� שוטרי�

 :ייערכו שינויי� מבניי� לתמיכה בהיערכות הקהילתית

מבח� .   צו� של האזרחי�יוקמו יחידות לביצוע סקרי� לבחינת שביעות הר •

 .מבח� מכריע, כאמור, הציבור הוא

 .יוגדלו תקני� לטובת מרכזי השיטור הקהילתי •

 הא� למפקד התחנה או לסגנו מחד או "ק "תיבח� מחדש שאלת כפיפותו של המש •

יתכ� שהדבר יחייב ביטול הכפיפות הארגונית של ? מאיד#, לקצי� המשמר האזרחי

, אבל. רחי באג& קהילה ומשמר אזרחי במשטרההשיטור הקהילתי למשמר האז

 .אני משאיר את ההכרעה לעבודת המטה במשטרה

  

 חיזוק הקשר ע� הרשויות המקומיות 
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במגמה לחזק את סמכות , ופקודת העיריות" השלטו�  המקומי: חוק יסוד"אפעל למע� 

 אני מבקש. העיריות בכל הנוגע לצור# בהשתלבות� במדיניות משטרתית קהילתית

ליזו� יו� עיו� והשתלמות רחב ממדי� של המשטרה ע� ראשי עיריות וראשי מועצות 

צרי# . כדי לחדד בה� את משמעות השיטור הקהילתי וכדאיותו החברתית, מקומיות

שראש העיר יראה את עקרונות החוק והסדר הקהילתי כמרכיב מכריע , לשאו& לכ#

 ).1999', קי� ואח(בסיכויי בחירתו המחודשת 

.  ישראל"בפריסה הקהילתית של משטרת, אפילו מוצלחות, יש והיו התחלות, ורכאמ

הבנויה ,  לבי� תכנית כוללת ומקיפה" חשובות ככל שתהיינה "א# יש הבדל בי� התחלות 

מדובר במעבר מניסוי למהל# . ה� מפריסה וה� מהטמעה מלאה של התנהגות מסוג חדש

כזי ולציר המוביל של תכניות העבודה מעתה יש להפו# זאת ליעד אסטרטגי מר. כולל

לא מדובר רק על שיטור  קהילתי אלא על ביטחו� אזרחי במשמעות , מעתה. במשטרה

מדובר על שינוי ועל מהפ# בגישה . היותר עמוקה והיותר  חברתית של המושג

אנחנו מפגרי� באופ� משמעותי , למרות העשייה הברוכה. המערכתית של המשטרה

העול� הנאור . שאת הישגיה� בתחו� הזה ראוי לנו לחקות, ותביחס למשטרות אחר

ממשל קלינטו� פעל . הדוגמא האמריקנית, למשל, כ#. מתקד� מאתנו בעניי� הזה

במש# שש שני� ללא ליאות ותו# הקצאה מסיבית של תקציבי� לקידו� השיטור 

כתשובה מכרעת במאבק למניעת  , הקהילתי וההיערכות הטכנולוגית של המשטרה

: גיוס הקהילה למת� לגיטימציה למערכה על תקציב משטרתי מוגדל. אלימות

אנחנו חוטאי� כלפי . במדיניות הקיצוצי� הנוהגת כא� זה שני� לא נוכל להגיע רחוק

באשר אנחנו חושפי� אות� חסרי מג� ע� משטרה שאינה , האזרחי� חטא בל יכופר

 ע� תרחישי האלימות וע� כמתחייב מהצור# שלה להתמודד, מתוקצבת ואינה בנויה

ג� שוטרי� , שלא רק כס& לא גדל על העצי�, נראה. אתגר השירות הנכו� לקהילה

הוא , כאשר ממשל קלינטו� החליט להמר על אסטרטגיה קהילתית. אינ� באי� בחינ�

הוא השקיע בשיטור קהילתי ששה , הוציא מאה אל& שוטרי� חדשי� לרחובות

וא השקיע שלוש מאות וחמישי� מיליו� דולר נוספי� ה, מיליארד דולר תו# חמש שני�

 . בטכנולוגיות חדישות בידיו של השוטר הבודד
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שילובה , תגבור המשטרה: האסטרטגיה הכוללת היא אותה אחת המוצעת כא�

המשטרה הקהילתית נותנת . בקהילה תו# דגש על מניעה ועל עבודה בקרב הנוער

ולאלה היא מאפשרת שותפות , יו� יו�למשטרה הזדמנות להתוודע לאנשי� בחיי ה

משטרה קהילתית    מסייעת במניעת . מלאה בקבלת החלטות בתחו� אכיפת החוק

משטרה . ובעיקר היא בונה קשרי הבנה ואמו� בי� המשטרה לאזרחי�, פשיעה

ששוטרי� , מאליו מוב�. את רמת השימוש בכוח, משמעותית, קהילתית חייבת להקטי�

חייבי� להיענש , ולעתי� א& התנהגות גסה או גזענית, השהתנהגות� בלתי תקינ

, אי� דבר שמערער יותר את אמו� הקהילה במשטרה האמורה להג� עליה. בחומרה

 ).1999, אמיר(מהתנהגות בלתי הולמת של שוטרי� 

 

לא די בארגו� מחדש ובהטמעת האסטרטגיה , א� אנחנו לא רוצי� להסתפק בהצהרות

יש להוביל הכשרה . המתאימי� ליעד המוצע, רה והדרכהמתחייבי� ג� הכש. המוצעת

הכשרה המשפרת בהתמדה את רמת ההשכלה של , המשלבת משטרה ואתיקה

 .ואת הבנת�, השוטרי�

      

השמירה , הסדר הציבורי, קו התפר, מי שרוצה בישראל למלא את יעדי בטחו� הפני�

קהילתי לאזרח "שטרתיובו בזמ� לתת שירות מ, המאבק בטרור, על מתקני� ומוסדות

 שוטרי� לכל 2.5וג� לפתח אסטרטגיה קהילתית ע� משטרה של , ולהילח� בפשיעה

במציאות ישראלית רוחשת , לצד מדיניות קיצוצי� שא& פע� לא די לה, אל& אזרחי�

וחוש& אות� ביודעי� כחסרי , ישראל" מולי# שולל את אזרחי מדינת"תרחישי אלימות 

 .מג� אל מול הסכנה

 

 " הכיוו� הקהילתי "# מגמה להדגיש את הכיוו� שאני מגדיר כיעד שר מרכזי מתו

הקמתי בימי� אלה אג& קהילה במשרד לביטחו� פני� שיסייע להפו# את המשרד עצמו 

, ברור מאליו. ויאי0 במשטרה לנוע ביתר עוצמה לכיוו� החדש, למי שעוסק במניעה

דה משותפת ע� ראשי הערי� שהאג& הקהילה במשרד יכוו� את עצמו בהתמדה לעבו

ספר וע� גופי "ע� בתי, ע� ארגוני נוער, ע� ארגוני מתנדבי�, והמועצות המקומיות
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, שיתו& פעולה צמוד ה� ע� משרד החינו# וה� ע� משרד העבודה והרווחה, אכ�. רווחה

 .יכפילו את יעילות עבודתו של אג& הקהילה במשרד

 

עסקי� למע� . " של מאבק באלימותאני מאמי� בגיוס קהיליית העסקי� למלאכה

. הקונה לה מעמד של כבוד במציאות הישראלית, הפכה לפילוסופיה" אחריות חברתית

לתמיכה בעבודתו של אג& הקהילה , חו0 ממשלתית, תוק� מועצה ציבורית, אי לכ#

המועצה תייע0 א# ג� תסייע בגיוס משאבי� לפרויקטי� נקודתיי� של צמצו� . במשרד

שבה� העסקי� , שהופכות לערי רפאי�) למשל, לוד(יש בישראל ערי� . עהאלימות ופשי

ברית ע� בעלי העסקי� לשיקו� אמו� . קורסי� בגלל התגברות הפשיעה והאלימות

 .סוג ראוי של השקעה, א� תרצו, הציבור בעיר כזו הוא

 

' אלימות נגד נשי� ונגד ילדי� בד. נושא משמעותי נוס& הוא האלימות במשפחה

 נרצחו 1999במהל# שנת .  של המשפחה הפכה בשני� האחרונות למכת מדינההאמות

. בשמונה מ� המקרי� לא היה למשטרה כל מידע מוקד�. זוג�"ידי בני"תשע נשי� על

. שהרי לא היו תלונות מוקדמות, לרחו0 בנקיו� כפיה, א� כ�, יכולה המשטרה, לכאורה

ובדה שלא הייתה אליה פנייה הא� הע, היא צריכה לשאול את עצמה. א# לא בהכרח

איננה ביטוי לחוסר אמו� במשטרה או השתקפות , מוקדמת של הנשי� המאוימות

כמי שאיננה נוהגת בכבוד ובחמלה הראויי� כלפי נשי� המתלוננות , היחס למשטרה

: לא מעט מחקרי� העלו מה שלא מעט תלונות משקפות. נגד האלימות מצד בעליה�

). 1999, שוה�(בגסות או בקלות דעת בתלונות נשי� , ובותלעתי� קר, שוטרי� נוהגי�

אחד מתפקידיה של יועצת השר לאלימות במשפחה יהיה לרכז בצמוד ללשכת השר 

השר ייקח על עצמו . לשכה לפניות נשי� ותלונותיה� על יחס לא נאות מצד שוטרי�

כ# כדי להביא ל, להתקשר אישית לשוטר שנגדו הוגשה תלונה וכ� למפקד התחנה

הוא בבחינת , ולאישה המאוימת בפרט, שיוטמע בתו# המערכת שהיחס לאזרח בכולל

היועצת ג� . ער# מרכזי בשיפוטו של השר את תפקודו של השוטר ושל הממוני� עליו

תפקח מטעמו של השר על פריסת� ועל תפקוד� של  מאה ושבעי� החוקרי� 

היא תדווח , כמו כ�. פחההייחודיי� שהוכשרו לאבח� מסוכנות בתחו� האלימות במש

שבה הרגישות לטיפול באלימות נגד נשי� מוטמעת במערכי ההדרכה , על המידה
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היא ג� תעשה לחיבור מער# הטיפול . וההכשרה ובתפקוד השוט& של תחנות המשטרה

כדי לחזק את הטיפול המערכתי במכת , באלימות נגד נשי� ע� גופי הרווחה והעירייה

צריכה לסייע במת� כלי� לאבחו� מסוכנות לכל אלו הבאי� היא . המדינה הקשה הזאת

וכמוב� , ספר"מנהלי בתי, מרכזי טיפת חלב, אחיות, מורי�: במגע ע� הקהילה

, המטרה היא להביא להגברת האמו� של הנשי� במשטרה כמשטרת קהילה. שוטרי�

כל לגדול רק כ# יו. לב ר# ומבי� ובעיקר טיפול יעיל ונכו� בתלונה, שיש בה אוז� קשבת

באופ� מהותי מספר� של הנשי� המתלוננות כמו ג� כושר ההרתעה של המשטרה אל 

 .מול גברי� אלימי�

לשיפור התפקוד של המשטרה בכל הנוגע לאלימות במשפחה ולאלימות בקרב בני 

. הספר חייבת להיות השלכה מרחיקת לכת על המאבק באלימות בכולל"הנוער ובבתי

. שפחה היא זרע הפורענות של האלימות החברתית בישראלשהאלימות במ, אני משוכנע

לאד� הנחש& לאלימות במשפחה סיכוי גבוה מאוד לתפקד כאיש אלי� ג� ברשות 

כי מאבק יעיל נגד האלימות במשפחה הוא לכ� הדר# הקצרה ביותר , אני סבור. הרבי�

דיבות א, נדיבות: לא אעשה הנחות בתחו� הזה. להצלחת המאבק נגד האלימות בכולל

ויעילות בטיפול ה� תביעה קטגורית שלי משוטרי� ומקציני� בכל הנוגע לאלימות 

 .במשפחה

 

) Conflict Resolution(פ תהייה ג� יחידה לפישור ולגישור "באג& הקהילה במשרד לבט

. דתי"עדתי ובי�"המשבר הישראלי הוא בחלקו משבר בי�. בסכסוכי� חברתיי�

ת להפרות סדר אלימות ולהתרסה נגד שלטו� החוק הסכסוכי� ההופכי� לעתי� קרובו

, איל�"כ# הדבר בסכסו# ברחוב בר). 1997, מירז(חייבי� להגיע לפתרו� בדרכי הידברות 

א� לא נפתח מנגנוני� מתורבתי� של ישוב .  כנסייה בנצרת"וכ# הדבר בסכסו# המסגד

0 אלי� אחד נחיה כא� מפיצו, ונטמיע את תרבות הפשרה בחברה, קיו�"סכסוכי� בדו

עדתי "המשרד בראשותי יכוו� את פעולתו מעתה אל ליבו של הסכסו# הבי�. למשנהו

ויתרו� את חלקו בפיוס המתחייב מיעדי השר בתחו� המניעה והפעולה , דתי"והבי�

 .הקהילתית
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יועמק שיתו& הפעולה ע� האוניברסיטאות וע� משרד החינו# במגמה , באותו הקשר

אלה . ומדעי המשטרה) Criminal Justice(ו� אכיפת החוק לפתח מגמות לימודי� בתח

יכולי� וצריכי� להיות מקצועות לבחינות בגרות שיסייעו להטמיע בנוער ובקהילה את 

המגמה הזאת . עקרו� אכיפת החוק ונידוי האלימות כציר מרכזי של קיו� קהילתי נכו�

. להרחיב את היריעהא# יש , כולל במגזר הערבי, ספר"מתקיימת כבר היו� בכמה בתי

יש להקי� מדרשות תיכוניות , באנלוגיה למדרשות צבאיות תיכוניות, זאת ועוד

 170ובה , מדרשה כזאת פועלת כבר היו� בהצלחה רבה בישוב מעלות. משטרתיות

חיוני לאפשר , א� אנחנו רוצי� לתת מעמד ציבורי וחינוכי ראוי למפעל הזה. תלמידי�

ספר שיהפכו למדרשות "ובאות� בתי,  במעלותהספר"ב בבית"לאות� בוגרי י

אני יזמתי . את הפריווילגיה לעשות את שירות� הצבאי במשטרה, משטרתיות בעתיד

 .מהל# משות& ע� שר החינו# בנושא הזה

 

יעדי השר המבקשי� לכוו� את : חשוב לי להדגיש שמא יבינו אותי שלא כהלכה

פ לקד� ערכי� " המשרד לבטהמשטרה לקהילה לא נועדו להסיטה מחובתה ומחובת

 .מרכזיי� לא פחות, נוספי�

אנחנו חייבי� להעמיק את המחויבות  לעקירת החוליי� המוסריי� הקשי� שנתגלו 

בחברה בשני� האחרונות א� בתחו� השחיתות הפוליטית וא� בכל הנוגע לעבירות 

מירעי�  "לאומית וכיוצא בזה"עבירות מחשב ופשיעה בי�, הלבנת הו�, "הצווארו� הלב�"

. חכמה ועתירת אמצעי� טכנולוגיי�, הדבר מחייב משטרת חקירות מתוחכמת". בישי�

ולמצוא את עצמה רודפת את ענייה , לכופ& ראש בפני שועי האר0, למשטרה, אסור לה

לא מעט . אל תירתעו לעול� מעקרו� שוויו� הכל בפני החוק. ואת המנודי� שלה

 . ני� אילו הצלחנו יותר במאבק בהו� השחורמקשייה הכלכליי� של ישראל היו מתמת

 

החקירות האחרונות ה� . אג& החקירות במשטרה נמצא בימי� אלה בעי� הסערה

אני מוצא כא� . השתקפות של מאבק אמי0 ונחוש למע� שלטו� החוק ושוויו� הכל בפניו

אני מבקש מהשוטרי� את המוב� . אג& נטול מורא ובעל איכות מוסרית ראויה לשבח

ולשמור מכל משמר על הכפיפות לביקורת� של , להיצמד להנחיות הפרקליטות: יומאל

כפי שמצאתי , אני מבקש מה� עוד עניי� שאינו מוב� מאליו, אבל. המשפט"בתי
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השוטרי� חייבי� לתקשר ע� הציבור בעיצומ� של פרשות שנויות : להפתעתי

. רמטי בחקירהה� חייבי� בהיערכות הסברתית מוקדמת לקראת מהל# ד. במחלוקת

והרשו לי לצר& את . א� השוטר לא מסביר במידה הנכונה הוא עלול להיות מובס

כל . האומ0 והנחישות שבה השוטרי� מבערי� את הרע מקרב�: תמיכתי לעניי� נוס&

חייב לשאוב כוח , וכל מי שאיבד את אמונו בה, המאשי� את המשטרה כגו& מושחת

בתחו� הזה אני . תה בטיפול בקציני� שסרחוואמו� מיכולת הביקורת העצמית שהתגל

עניי� . הילל"אי� כא� מקו� לבית. שמאי"ל ככל שהוא יל# ברוח בית"אגבה את המפכ

אמו� הציבור בניקיו� כפי השוטרי� ובאיכות המוסרית : קדוש מדי עומד כא� על הפרק

 .  של המשטרה

 

עוסקי� בכליאת� של אנחנו ). 1998, בנעמי(עניי� אחר הוא הטיפול בעובדי� זרי� 

הייתי רוצה .  אחד הפצעי� המדממי� של המציאות החברתית כא�"עובדי� זרי� 

לראות את מער# אכיפת החוק מכביד את ידיו ג� ובעיקר על המעסיקי� השוכרי� 

 .ג� זאת מידה של אתיקה נכונה שראוי לנו לאמ0. עובדי� לא חוקיי� בתנאי רעב

 

. החוק בכל הנוגע להפרות זכות הקניי� הרוחניחובה להעמיק את אכיפת , כמו כ�

בני הע� , מדוע דווקא אנחנו. ישראל הפכה בשני� האחרונות למובילה בעבירות אלה

נמצא את עצמנו , שהקניי� הרוחני היה תמיד בבחינת המולדת הניידת שלנו, היהודי

המשטרה הקצתה ? בראש הרשימה השחורה בכל הנוגע להפרת זכות הקניי� הרוחני

בימי� אלה אושרו עוד חמישה . עשרה תקני� מתו# עצמה למלחמה במגיפה הזאת

אשר בשיתו& , ראוי להקי� עתה יחידה מרכזית מיוחדת. ידי האוצר"עשר תקני� על

שלטונות המכס ושאר משרדי הממשלה תילח� ביעילות יתר במכת , הפרקליטות

 .המדינה הזאת

 

 "פ "א ארשה שהמשטרה והמשרד לבטאני ל. ברור כי אסור למשטרה להפר את החוק

הנחייתי להביא לפתרו� .  יפרו בעצמ� את החוק"גופי� האמוני� על אכיפת החוק 

האמורי� , כלומר אות� עצורי� עד תו� ההליכי�, ס"מהיר של בעיית חייבי השב

מעצר בתנאי� "סוהר ואשר במקו� זה מתגוללי� בבתי"להיות כלואי� בתנאי� של בתי
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 ארשה שהקדנציה שלי במשרד הזה תהיה קשורה בהפרה קשה לא. לא מתאימי�

אני מתכוו� לשי� סו& לעניי� הזה ג� א� . כזאת של זכויות אד� וכבוד� של אסירי�

או שלא /פירוש הדבר שאיאל0 להסיק מסקנות פרסונליות כלפי האחראי� למצב ו

קיצו0 הסוהר לעשות במקו� זה "הכלא דמו� ואחייב את שירות בתי"אסגור את בית

"אני מכיר בהישגי� של שירות בתי. לרוחב המערכת כולה, ולא בשירותי�, בכוח אד�

א# אני מבקש להצעיד אותו למאה הבאה מתו# אימו0 , הסוהר בשני� האחרונות

ידי "סוהר היא דר# הנבדקת היו� באופ� מעשי על" הפרטת בתי"גישות ארגוניות 

 –ס הבאה "מנוייה של  ראש השב. י� חדשות ודפוסי עבודה חברתיי� מתקדמ"המשרד 

ס יהיה בזמ� הקרוב עדיפות מרכזית "השב. נגזר מהתאמתו לתפיסת השר, אורית אדטו

 .שלי

 

המשימה היא הער# העליו� בבחינת נעשה . אני רוצה שוטרי� וקציני� ומכווני משימה

א# היעדר אמצעי� ותקציבי� אינ� יכולי� ; האמצעי� ה� תמיד חיוניי�. ונשמע

עברו על המשטרה בשני� , שהרי מצד אחד. יות הסבר או תירו0 לאי ביצוע המשימהלה

א# בכל הנוגע לאימו0 , האחרונות תהליכי� ארגוניי� ומנטליי� של מיליטריזציה

תרבות מוכוונת משימה חייבת . תרבות עשייה מוכוונת משימה זה לא תמיד קרה

טריו� מרכזי לקידומו של קצי� קרי. להיות תמיד מלווה בדוגמה אישית מצד המפקדי�

א� יש . חייב יהיה להיות הבדיקה של ההצלחות או הכישלונות שהתרחשו תחת פיקודו

 לשאת באחריות עד "ב " א� בתחנת המשטרה וא� בגזרת מג"חובת המפקד , כישלו�

את המשטרה יש . המפקד חייב להלחי0 את המערכת כלפי מטה. כדי עיכוב קידו�

דבקות ,  יש לפקד על בסיס ערכי� כמו משמעת ומחויבות אישיתועל השוטרי�, לנהל

על " חיפוי"הכרה בער# החברות כער# שאי� פירושו בהכרח , אחריות אישית, במשימה

השוטר הוא בראש ובראשונה משרתו .  יחס נכו� לאד� ולאזרח" ומעל לכל "מחדלי� 

 .הוא איננו אויבו ובוודאי שלא מפקדו, של האזרח

 

אנחנו .  מצפה בכיליו� עיניי� לטיוטא מוסכמת של חוק המשטרה החדשאני, לבסו&

אינני מצפה , בעיקרו של דבר, א#, "ועדת צדוק"נשלב בו מרכיבי� מהמלצותיה של 

אני מצפה ממנו לקונצפט חדשני באשר . מהחוק הזה להתניות מבניות כאלה או אחרות
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ול המשימות הייחודיות להגדרת היעדי� והמשימות של המשטרה בעול� משתנה ואל מ

אני מצפה לחוק שג� יקבע התניות ערכיות . שמכתיבה המציאות הישראלית

 .והתנהגותיות נכונות
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 שיתו� פעולה ע� המשטרה הפלסטינאית

 

הבנה , שנות העימות ע� הפלסטינאי� ותהלי# השלו� שבא בעקבותיה� יצר קירבה 

 לבי� מערכות הביטחו� והמשטרה ל וקציניו"הדדית ושיתו& פעולה חשוב ביותר בי� צה

 .ישראל נשארה בשוליו של תהלי# ההתקרבות החיוני הזה"משטרת. הפלסטינאי�

אני רואה זאת כיעד חשוב ביותר לפתח דפוסי עבודה מוסדרי� וא& אינטימיי� בי� 

ואני רואה חיוניות גדולה בהידוק המגעי� , ישראל למשטרה הפלסטינאית"משטרת

לא רק שברור כי ככל שהתהלי# המדיני יתקד� יהפו# . ותבי� קציני שתי המשטר

הגבול ע� הרשות הפלסטינאית לגבול של פשיעה שוטפת ומשו� כ# לגבול משטרתי 

אלא שג� כבר עכשיו חלק לא מבוטל מ� הפשיעה שאנחנו נלחמי� בה מקורה , מובהק

להבי� שאחד היעדי� , לכ�, אנחנו חייבי�. בחיכו# ע� הרשות הפלסטינאית

ישראל הוא להעלות את רמת שיתו& הפעולה בי� "אסטרטגיי� החשובי� של מדינתה

 לפחות לרמה כמו זו המתקיימת – בתחו� המודיעיני כמו בתחו� המבצעי "המשטרות 

, אשר על כ�. ל לבי� ארגוני הביטחו� הפלסטיניי�"בי� שירותי המודיעי� המסכל וצה

להקי� ועדה משותפת , ר ערפאתיאס, ר הרשות"החלטנו בפגישתי האחרונה ע� יו

. אלא שהעניי� הזה עלול להישאר על הנייר א� לא נפיח בו חיי�. למאבק בפשיעה

הטלתי על ראש המטה המבצעי במשרד להגדיר ביחד ע� הפלסטינאי� את תחומי 

מכא� מתחייבת יצירת חיזוקי� ופיתויי� . שיתו& הפעולה ואת הדפוסי� שלה�

אנחנו צריכי� להוביל ליותר .  המגעי� המדיניי�לשיתו& הפעולה הזה ג� ברמת

יש צור# . לחילופי מידע וא� אפשר ג� למבצעי� משותפי�, השתלמויות משותפות

ההחלטה שלנו לאפשר מעמד של משקי& באינטרפול . וועדות משותפות"בוועדות ובתת

לאמ0 דפוסי , למשטרה הפלסטינאית נועדה ליצור מוטיבציה אצל השכני� שלנו

שיתו& פעולה , וא& יחייבו, לאומיי� ואחריות משטרתית שג� יקלו על" בי�פעולה

 .מוגבר אתנו

עתיד היחסי� הביטחוניי� בי� ישראל לפלסטינאי� הוא בידיה� של שתי המשטרות 

אני . אחרת סימ� הוא שהתהלי# המדיני איבד את טעמו. ל לבינ�"יותר מאשר בי� צה

הגבול כמשמר "ו# בשני� הבאות את משמר לער" מתוק& כ# "ג� סבור שיהיה צור# 
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יש לי בעניי� הזה הבנה ע� ראש הממשלה שהיא חיונית . משמר קו התפר, קו הפרדה

 .לקידומו של הקונצפט

 

 סיכו� 

 

שהחברה והממשלות לא ידעו להבהיר לעצמ� או , על המשטרה ליטול את התפקיד

, צת אתוס אזרחי חדשלהוביל תו# מת� דוגמא אישית ובמנהיגות קהילתית נמר: לכ�

 .שיש עמו סיכוי לבלימת תהלי# ההתרסקות של החברה הישראלית

 

, מחויבות חברתית, חשיפה ומניעה, יוזמה: הוא גדול, שאני מטיל לפתחנו, האתגר

להיות שוטר . כל אלה אינ� בגדר משימות קלות. דוגמא לכל החברה, עוצמה מוסרית

אלא זו , ק מקור לגאווה אישית גדולה זה לא ר"21ישראל במאה ה"ושוטרת במדינת

במשרד , אנחנו. משימה שכל אד� יהיה גאה להיות שות& בה, משימה כבירה ואמיתית

חייבי� להפני� את השינוי החברתי שאנו , לבטחו� הפני� ובכל שדרות המשטרה

להנחיל אותו , לטפח אותו, עלינו להפני� את האתוס המתחדש שלנו. מחויבי� בו

 . רי� ולשוטרות החדשי� שיצטרפו אלינולעצמנו ולשוט

והאתגר שהממשלה ואני כנציגה ניסחתי , האתגר  שהחברה הישראלית מטילה עלינו

ולא נית� להקטי� , לא נית� להפחית מחשיבותו. הוא גדול ורב, והצגתי במאמר זה

א� לא הייתי , דורש אותו ותובע אותו בכל לבי, לא הייתי מציב אותו. מתובענותו

 .  באנשי המשטרה ואני מאמי� בה� בכל לבימאמי�
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