
מיהו המבקר  

של  אמיתיה

?המשטרה



מה משפיע  
על יחסי 
משטרה 
אזרחים

סוגיית 
בעל  
הבית

תרבות 
השוטרים

היבטים  
מבניים

אי הוודאות

תפיסת 
תפקיד שגויה

קרימינליזציה
של בעיות 
חברתיות



משמעויות ומסקנות; עובדותמכיל , כל עיסוק בנושא כלשהו  .

כולנו מחויבים לאמת  , שבהם; כוללות את פרטי האירועעובדות

,  ואת התיאוריות הרלוונטיות במדעי המשטרה; העובדתית

.  וכדומהבמדעי הניהול 

 הן של כל אחד  עובדותעל בסיס ההמשמעויות והמסקנות

.  וכל אחד חופשי להניח את שלו; מאיתנו

 אם טעיתי בעובדה או שבידכם תיאוריה אלטרנטיבית שיכולה

.אשמח אם תאירו את עיני, להתאים

 אינה  –כמו לאירועים אחרים –הפרשנות המקצועית שלי לאירוע

!מחייבת איש



 עבורי על ' נתפרה'החקירה

רקע מאבקי הכוח בתוך  

מן הסתם  , שהם; המשטרה

אינם , אולם; מרתקים

רלוונטיים לנושא ההרצאה 

.הנוכחית

  סיבת החקירה הייתה

התבטאותי בהשתלמות  

במשטרה יש ש, שופטים

. תרבות של שקר



 אחד השופטים זועזע עד
ל  "כתב למפכ, עמקי נשמתו

והדברים ; דודי כהן, דאז
.התגלגלו

 2011בעצם משנת –היום
אין ילד שאיננו יודע –לערך 

המשטרה מאופיינת ש
. בתרבות של שקר

  אז זה היה ביטוי אקדמי
'מתחת לרדאר', מקצועי
סוג של , ובמשטרה; האזרחי

...שאסור לחשוף; סוד



 אינםהיה ברור שהמבקר ועוזרתו

מבינים אינם, מכירים את המושג

;  במדעי המשטרה מאומה

–כמו הפיקוד –ומתייחסים 

השמצת המשטרה לפני לאמירה כ

.פורום מכובד של שוטרים

 החקירות הללו ארכו מספר

במסגרתם  ; מפגשים ארוכים למדי

–שהמושג הזה , ניסיתי להסביר

Police Lies אוBlue Lies-

. לשווא; מקורו בארצות הברית



ואז שאלתי את 
המבקר אם הוא  

יודע מה מקור  
הגרסה העברית  

, קרי. של השם
תרבות השקר  "

".  של השוטרים
...ידעלאהוא 



מבקרי  , שפעם, הסברתי לו
משרד המשטרה היו 

פחות בחקירת , עוסקים
קצינים סוררים לבקשת  

ויותר באיתור , ל"המפכ
דפוסי התנהגות ופעילות  

.  שגויים בתוך המשטרה

  סיפרתי לו שבתקופת השר
–1984)חיים בר לב

, ישב על כסאו שלו( 1990
האלוף במילואים , אחד

.ברן, אברהם אדן



 בניגוד להרבה –כי הוא הבין

שלא -אחרים שאני מכיר במערכת 

.  יזיק לו להבין במה הוא עוסק

  כיוון שהוטרד מתופעות שבהם

, משקריםשוטרים ומפקדיהם 

תרגם כבר בטיוטת הדוח שלו על 

הטיפול המערכתי בתופעת  "

1992ביולי , "אלימות השוטרים

"  Police Lies"את המושג 

.לעברית



150-הגשתי לו מסמך בן כ

עמודים על גילויי תרבות  

.השקר במשטרת ישראל

"  המשכתי בשבילך את

.  אמרתי לו' ברן'הדוח של 

אני מוותר ברצון על זכויות 

קח והפץ אותו . היוצרים

!"כדוח שלך

הוא אפילו לא צחק, האמת  .

.  אפילו לא עיין בו, לדעתי



 ... לא כי הוא רלוונטי אבל אי
...  אפשר לפתוח בלי לסגור

ביומי האחרון בשירות  
ל  "נשפטתי אצל הסמפכ

על ביזוי המשטרה , דאז
ונדונתיבכנס שופטים 

.  לנזיפה

לאל הרגיש קצת "הסמפכ
אבל ביקש ממני  ; נעים

.  "לגמור את זה בשקט"
הבטחתי לו שאין לו מה  

לדאוג



"אמרתי לו, "בעוד חמש שנים  ,

אף אחד לא יאמין לי שננזפתי "

כי השתמשתי בכנס שופטים  

תרבות השקר של 'בביטוי 

".'המשטרה

זה לא לקח חמש שנים, טוב  .

זה לקח פחות  , למען האמת

והביטוי כבר נישא  ; משנה

...בפי כל



  קודם כל כדי להמחיש
מבקרים של לכם ש

משרדים ביורוקרטיים  
לא  ; הם חלק מהבעיה

.חלק מהפתרון

 וכדי להבין לעומק את
על בקרהבעיית ה

,  גופים ביורוקרטיים
לקצתנעבור 

...תיאוריה



,  עכשיו

קצת  

תיאוריה



היזון חוזר משוב

feedback

(מילים נרדפות)



שבזמן שאני 

מלמד אתכם  

פורצת  , כאן

,  אשתי לחדר

מנפנפת  

בכרטיס הפיס  

שלא קנינו  

...השבוע





  לחץ הדם שלי היה עולם

...ונשמתי מתקצרת

הגוף שלי איננו  , במצב הזה

, להזיעמידמחכה וגורם לי 

.כדי להתקרר

 יגיב בזמן אמתלאאם גופי ,

הזכיהאשתי תישאר עם 

!אשרודלא, ואני





"ייצור ידע"

בזמן  ללא היזון חוזר 

שישפיע על , אמת

היא  , השגת המטרה

פער נקלעת ל

ומתנתקת ; רלוונטיות

!מן המציאות



הארגון רלוונטי לסביבה

למרות שהמציאות  

הארגון  , השתנתה

ממשיך לפעול על פי  

המציאות הקודמת

המציאות החדשה

שינוי  : היסט

גדל והולך 

בתפיסת  

המציאות

פער רלוונטיות הולך 

וגדל

מציאות נתפסת על ידי הארגון

המציאות משתנה



כל מי ששואל את עצמו מאיפה ההחלטות  

ההזויות של משרדי הממשלה השונים במאבק  

: התשובה היא פה, בקורונה

בפער הרלוונטיות מהמציאות



ל מתבזה  "כל מי ששואל את עצמו מדוע צה

התשובה היא  , עם העזתיםבכל מפגש שלו 

בפער הרלוונטיות מהמציאות



מדוע המשטרה מתבזה , כל מי ששואל את עצמו

בבחירת תחנת לוד כתחנה מצטיינת ובקידום  

!פער הרלוונטיות, התשובה היא, מפקדה

הכרזה פורסמה ברשתות  ]

[היוצר אינו ידוע. החברתיות



היזון חוזראומשוב(Feedback ) הוא פעולה הנעשית

הדרושים  , את תהליכי העבודה במערכתלעדכןבמטרה 

.של המערכתאנטרופיהולהשתלט על ה;עדכון

הוא אחד מארבעת מרכיבי היסוד של כל מערכת  משובה

משמש כדרך לתאר  משובה(. משוב-פלט ו, תהליך, קלט)

הוא מהווה חלק  . יחסים לא ליניאריים בין רכיבים במערכת

.החוזר למערכת כתשומה, מהתפוקה



קלטתהליך פלט

משוב



 מאפשר למערכת להשיג את המטרות שאותן תכננה להשיג

;(ראה בהמשך, "משוב שלילי")

מבטיחים יותר  , וגם לזהות מטרות וכיווני התפתחות חדשים

(. ראו בהמשך, "משוב חיובי")

והוא חל על כל חלקי המערכת.



שלילי חיובי

מביא את המערכת  

למצב טוב יותר  

מהמטרה שהייתה  

צריכה להשיג

מתקן סטיות 

במערכת בדרך 

למטרה
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מייצב  ' משוב שלילי'

על ידי  , את המערכת

מדידת הפער בין מצב  

העניינים הנוכחי למצב  

המתוכנן/ הרצוי 



X
C

BA

D

1

2

3

3

רשת הקשרים הבסיסית

דרך נוספת להציג משוב שלילי

3

2

הפעולה1

קודמת-פעולה

המשך-פעולות

מקרא



X
C

BA

Z

Y

D

מקרא

1

2

4

5

5

4

3

2

3

הפעולה1

קודמת-פעולה

הגורם לסיכון

הצעת שיפור

(יעילות)
המשך-פעולות

3

גומלין-מוקדי בעיה בקשר
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אוניה שאמורה להיקשר לרציף ולהגיע לנקודת 
יש לה יכולת , כאשר היא סוטה. עגינה ספציפית

בעזרת זרמי מים היוצאים  , להזיז עצמה
,  על מנת לקזז את הסטייה ולהגיע, מדפנותיה

.לאותה נקודה, בדיוק
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34

'  משוב חיובי'

מקדם את  

הוא . המערכת

מאפשר להביא  

אותה למצב טוב  

יותר מהמצב  

ההתחלתי שלה



X
C

BA

Z

Y

D

מקרא

1

2

4

5

5

4

3

2

3

6

1

6

הפעולה

קודמת-פעולה

הגורם לסיכון

הצעת שיפור

ההזדמנות המשך-פעולות

3

רשת הקשרים הבסיסית

עוד אפשרות להציג היזון חוזר חיובי
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אפשרות נוספת היא היכולת לנצל הצלחה  

מטרה –במקום המטרה שלנו –ולהשיג 

!משמעותית יותר
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היזון חוזר  

להיות  חייב

!בזמן אמת



:משוב מיידע אותנו/ היזון חוזר 

מהדרך להשגת המטרה סטינוש

; (משוב שלילי)

 איננה רלוונטיתאו שהמטרה כבר

ויש מטרות טובות יותר בהישג ידנו  

(.משוב חיובי)

בזמן אמתהוא רלוונטי רק , לכן!



40

בקרות  , האם תחקירים

וועדות חקירה נותנים  

(  משוב)' היזון חוזר'לנו 

?בזמן אמת

או מקדשים את הקשר  

הליניארי שבין סיבה  

...?לתוצאה
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?המוותלאחראו שהם רק נתיחה ש



במקום את שיקול הדעת, כי הוא מקדש את הנהלים  ;

בעוד שהחיים תמיד  ; ומבחינתו חריגה מהנהלים היא כשל

.  נופלים מימין או משמאל לנוהל ספציפי

לאחר שהאירוע הסתיים –כיוון שערכה של ביקורת , ובעיקר

...מדובר בחלב שכבר נשפך, שהרי; הוא מוגבל מאוד–
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עובדים  
מעורבים  

אינםש
, חוששים לדבר

ייספרו לכם  
תמיד את  

;  האמת
...ולהיפך



. קיום קשר מתמיד עם הציבור1.
של ' דלת פתוחה, 'למשל

מרחבים , מפקדי תחנות
.ומחוזות

מיסוד אספת אזרחים מייעצת 2.
/  ליד מפקדי התחנות 

.המחוזות/ המרחבים 
הפנייה מכוונת של מנגנוני  3.

ביקורת חיצוניים לכיוון  
...המשטרה



  כשנכנסתי לתפקיד מפקד תחנת
היינו מוצפים בתלונות  , באר שבע

האגודה לזכויות בתקשורת של 
.על התנהגות השוטריםהאזרח

  ביחד עם קציני נרשמנו כחברים
משוב  וביקשנו לקבל מהם . באגודה

.על חריגות, בזמן אמת

  בכל פעם שקיבלנו תלונה טפלנו
.מיידית ודיווחנו להם

והראשונים ; התופעה פסקה
כיוון  ; שהרוויחו מזה היו השוטרים

.'ירדו מהם'שהרמות הממונות 



  פניתי לאחד המקומונים בבאר
והצעתי להם למסד  ; כלבי, שבע

פינה בעיתון שבודקת את זמן  
.המענה

  לאחר שמוסדה הפינה קיבלנו
; תקשורת רעה מספר שבועות

אבל הייתה לנו תמיד אינדיקציה 
טובה במשמרת של מי התרחשו  

והפרסום החיצוני  ; האירועים
הרתיע על השוטרים המשיבים  

.ואיפס אותם
  התופעה פסקה כמעט באופן

וחדלה להיות בעיה לאורך  ; מיידי
.זמן



כל מנגנון , אולם

תקלה שמצביע על 

חוסך ; בזמן אמת

הרבה צער 

ומאמצים לאחר  

!מכן





זה 
,  האחרון

-מ
1992!





מתנוונותאבל מערכות ביורוקרטיות . כמובן שלא!

(  רפולאחיו של )שמואל איתן כמו –מבקרי המשרד , בעבר
הבינו שמשוב בזמן אמת הוא נשמת  (ברן)ואברהם אדן 

לים על מנת "ונאבקו עם המפכ; אפו של ארגון חפץ חיים
.להפוך את המשטרה טובה יותר

מבקר המשרד נמדד לפי כמות השקט שהוא מייצר, היום  ;
הוא מאריך בתפקידו זמן רב  , וככל שהוא מייצר יותר שקט

.יותר

כמה קראו דוח שלו? כמה מכם מכירים את שמו, שהרי ?
נגמרו המחדלים , מה? איזה דוח שלו הגיע לתקשורת
למה אין גורם פנימי ? פ"לבטבארגונים הכפופים למשרד 

?שמציף אותם



לאמה ש

עושה 

, הארגון

עושה  

...הטבע



; שאם נסיר ממנה את הרמזורים תיכנס לכאוס, כמו צומת

כמו בצמתים  , (כאורדר)יבצבץ ממנה סדר חדש , ולאחר זמן

...לא מרומזרות בעולם השלישי



כאורדר: בדרך של התארגנות עצמית, נוצר סדר מתוך הכאוס





תכירו את  

המבקר 

של  אמתיה

:  המשטרה

ד פנחס "עו

פישלר( פיני)



כחבר ועדת הביקורת  הוא משמש

.של לשכת עורכי הדין בישראל

  הוא היה שם כשנטרלו

הפוליטיקאים וקברניטי המשטרה  

כשיותר מידי פוליטיקאים  , זיגלאת 

.ועזב בכאב גדול; נפגעו

והוא הפך  ; קשים פצעי אוהב

להיות קנאי אובססיבי למשטרה  

.שראויה למדינה שלה



שלושה מהם  , הוא בעל חמישה תארים אקדמיים

.ממייסדי תנועת אומץ, בהצטיינות

  הוא מגן בערכאות שונות על שוטרים וקציני

.  פעמים רבות בהתנדבות, משטרה רבים

 מעל  )הוא לוחם בלתי מתפשר מזה שנים רבות

.למען טוהר המשטרה והאפקטיביות שלה( עשור



,  והוא מצא אותה בדמות

בקומדיה צרפתית  

משנות השישים של 

,  סרט:המאה הקודמת

שוטר  שגיבורו הוא

אנוכי  , עצבני

לודוביקהשוטר:ומגוחך

קצין , קרושו

בסן  נדרמריה'בז

.טרופה



 ...השוטר מסן  "בסרט1964-ב

ראו חלק מכרזת  ; 1964)"טרופז

(.  הפרסומת על הסרט מימין

  הצלחתו הסוחפת של הסרט

הובילה לעוד חמישה סרטי  

דה שהפכו את, המשך

וקיבעו  , 49בגיל , מפורסםפינס

עם האיש שאותו  , את דמותו לעד

...גילם



את תייגהוא
משטרת ישראל 

משטרת לואי  "בשם
ומיסד , "דה פינס

בשם , בלוג פופולרי
.  זה

השם , עם הזמן
!מותגלנקלט והפך 



פישלרמלווה את 

,  מזה עשור

באיורים מקוריים 

ויצירתיים פרי  

;  מוחו הקודח

ותורם ויזואלית  

לעיגונו של המותג 

.בזיכרון הציבורי



  וכיוון שמשטרת
ישראל אינה  

משתפת פעולה  
הפך , במחקרים

הדוח לחומר  
בידיהם של  חובה

,  חוקרי אקדמיה
מרצים וסטודנטים

חלק מקציני  , וגם
ואזרחים  ; המשטרה

.שאכפת להם







 הוא זה שהכיר לי את
ואת  פישלרד "עו

.דוחותיו

" זה המקום היחידי
שבו אני יכול לקבל 
משוב אמיתי בזמן  

אמת על מה  
שמתרחש במחוז  

נהג לומר על  , !"שלי
...הדוחות החודשיים



למותג הזה יש 

800,000היום 

!עוקבים











תיקן עוולה למיליוני אזרחים שכנגדם ניהלה  פישלרץ "בג
שגוי  , במאגר מידע מוטעההמשטרה רישום משטרתי פנימי

.ומכתים

"מוביל ציבור שלם של אזרחים  פישלר": משטרה בתנועה מגונה
.לצלם ניידות משטרה שעוברות על חוקי ותקנות התעבורה

בכירי בנק לאומי בפרשת  כפה על המשטרה לחקור את פישלר
פרשה  –ב במטרה להעלים מיסים"ניהול חשבונות בארה

ח כופר  "שמליוניהבנקים הגדולים מאות 3בגינה שילמו 
ח שכר  "שמליוניבנוסף שילמו הבנקים . ב"לשלטונות בארה

ל"לעורכי דין בארץ ובחוטירחה

 ניצב חשיפת פרשת החנייה הציבורית הפרטית שביקש לעצמו
;החניה בוטלה. מעירית כפר סבאעמי אשד



 ניצב חגי דותןחשיפת פרשת התיק הגנוז של;

 בזכות תלונה שהגיש החמישי המימדפרשת חשיפת

למבקר המדינה על התנהלות מחלקת הרכש של פישלר

;המשטרה

ל  "מפכחשיפת בזבוז הכספים במסיבות הפרידה מ

ופתיחת ביקורת מבקר המדינה  המשטרה יוחנן דנינו 

.בעניין

 ש"אמראשת, גזיאלניצב גילה חשיפת מעורבותה של ,

ש  "היא נחקרה במח. ל דנינו"במסיבת הפרידה של המפכ

;באזהרה



שמשטרת ישראל גובה בולי  , חשיפת העובדה

ח בכל בקשת אזרח לקבל  "ש34ס "הכנסה ע

בזכותו המשטרה מעניקה  . תדפיס מרשם פלילי

.חינם אין כסף, היום את התדפיס

 ודבריו על ; ניצב קובי כהןחשיפת הקלטת של

;כ"הספל יוחנן דנינו וכל פורום "המפכ

 כתבת אלי ]433ב"בלהפרשת הטיוח הגדול

;[סניור



 ח  "ביטל לעצמו דוש "בכיר במחהפרשה שבה

;בגין נהיגה בנתיב תחבורה ציבורי, תנועה

כפה על המשטרה לחקור את העיתונים  פישלר

פרסומי זנות הגדולים שפרסמו שנים רבות 

במוספי העיתונים של יום שישי והביא את ותועבה 

לדין פלילי בפני כבוד  , שלושת העיתונים הגדולים

. א "בית משפט שלום בת–השופט דניאל בארי 

.בזכותו הופסקו פרסומי הזנות והתועבה





,  ומי שטרם הטמיע

...מטמיע מהר מאוד



...הנה לכם פלא

, גורם אזרחי

, וולונטרי

שמצליח לשנות  

ארגון רב כוח 

וקפוא בעקשנות  

והפך  ; שלו

למבקר דקדקן 

שכל  ; ואפקטיבי

מפקד שלומד  

, לעבוד איתו

!ולהיפך; מרוויח



שלילי חיובי

מציע למערכת 

כיוונים טובים יותר  

מהמטרות שביקשה 

להשיג

מתקן סטיות 

במערכת בדרך 

למטרה



 היזון חוזר הוא כוח מניע
.עוצמתי מאוד בארגון

 בזמן רקהיזון חוזר רלוונטי
כדי שישפיע על השגת  , אמת

המטרה

  מערכת מורכבת
פרודוקטיבית רק כשמתקיים  

,  בזמן אמתבה היזון חוזר 
כדי שישפיע על השגת  

המטרה





ממליץ מאוד  

לשוטרים לשנן את  

הטלפון של פיני ' מס

ולדעת ליצור קשר  

.כשאין ברירה

, מי יודע מתי תצטרכו

בשבילכם או בשביל  

?שוטריכם



"ייצור ידע"


