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למנוע פשיעה ואי סדר  . 1"
בדרך  , (ככל שניתן)

לדיכוי בכוח צבאי  חלופית
ולכפיית הענישה 

".החוקית



, להכיר תמיד: שעון הלגיטימציה. 2"

כי כוחה של המשטרה למלא את  

תלוי באישור  ,חובותיה ותפקידיה

פעולותיהם ואת  הציבור לקיים את

וביכולתם להבטיח  ; התנהגותם

"ולשמור על כבוד הציבור



שכדי להבטיח את תחושת  , להכיר תמיד בכך. 3"

יש  , הכבוד שהציבור רוחש למשטרה ולשמר אותה

להבטיח שיתוף פעולה מרצון של גם

."בשמירה על חוקיםהציבור

כבוד למשטרה מצד הציבור הוא כלי עבודה  )

ועליה לעשות הכל  , שמשטרה איננה יכולה בלעדיו

פ עם הציבור  "בדרך של השגת שת, להשיגו ולשמרו

(.בשמירה על החוקים



שבה ניתן  -שהמידה , להכיר תמיד בכך. 4"

-להבטיח את שיתוף הפעולה של הציבור 

פוחתת באופן יחסי לצורך בשימוש בכוח  

.פיזי ובכפייה להשגת יעדי המשטרה

יש יחס ישיר בין שימוש בכוח לכבוד  , משמע)

ככל שתשתמש  . שרוחש הציבור למשטרה

(.יקטן הכבוד אליה, יותר בכוח



לא על ידי פניה  , לחפש ולשמר את טובת הציבור. 5"
אלא על ידי הפגנה מתמדת ; והסתמכות על דעת הקהל

בעצמאות מוחלטת  ,של שירות חסר פניות לחלוטין לחוק
וללא התחשבות בצדק או בעוול המהות  -של המדיניות 

על ידי מתן שירות פרטני וידידותי  , של חוקים בודדים
מבלי להתחשב בעושרם או במעמד  , לכלל הציבור

ועל  ; על ידי הפעלת אדיבות והומור טוב ידידותי, החברתי
ידי הקרבה מוכן של הקרבה אישית בהגנה ושמירה על 

."החיים

הוגנות  ,שיקול דעת באכיפה, יושרה, משמע
.ונכונות להקרבה אישיתשוויון באכיפה,באכיפה
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להשתמש בכוח פיזי רק כאשר הפעלת  . 6"
ייעוץ ואזהרה אינם מספיקים להשגת  , שכנוע

שיתוף פעולה ציבורי במידה הדרושה להבטחת  
ולהשתמש  , שמירת החוק או להחזרת הסדר

אשר הכרחי  , במידת הכוח הפיזי המינימלי בלבד
."בכל אירוע מסוים להשגת מטרה משטרתית

הפעלת כוח פיזי מזיקה למשטרה וכאשר  , משמע
משתמשים יש לוודא שהציבור משוכנע שאין דרך  

.ושהופעלה רק מידת הכוח ההכרחית, אחרת



לקיים בכל עת מערכת יחסים עם הציבור  . 7"
המעניקה מציאות למסורת ההיסטורית  

המשטרה היא הציבור וכי הציבור הוא ,לפיה
,  והמשטרה היא רק חלק מהציבור, המשטרה

שמשלמים לו כדי שיקדיש תשומת לב מלאה 
לתפקידים אשר מוטלים על כל אזרח באינטרסים של 

."רווחת הקהילה והקיום

ותפקידיה הם , המשטרה היא חלק מהציבור, משמע
התשלום שהם מקבלים הוא רק כדי  . בעצם תפקידיו

שיקדישו את מלוא תשומת ליבם למה שכל אזרח צריך 
!.לעשות



להכיר תמיד בצורך בהקפדה על . 8"
ולהימנע  ; כמות שהם, תפקידי המשטרה

,  מכל פעולה שעלולה לגרום למישהו לסבור
כמו , שהיא נוטלת לעצמה תפקידים לא לה

."שיפוט והענשה

.  הוגנות באכיפה כערך עליון, משמע
והוא ; המשטרה איננה שופט ואיננה תליין

ולא לחרוג מהם , צריכה להיצמד לתפקידיה
.בלחצו של מישהו



להכיר תמיד כי מבחן היעילות  . 9"

ולא , היעדר פשע ואי סדרהמשטרתית הוא

."פעולות המשטרה בהתמודדות איתן

מה שחשוב זה רחובות נקיים , משמע

כל עיסוק בפעולות . מפשיעה ומאי סדר

כפי שהן באות בימינו לידי ביטוי -המשטרה 

רק מטות אותה  -בסטטיסטיקה המשטרתית 

.מהשגת תכלית ייעודה ותפקידיה



שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

מתישלה 

איךלאכוף ו



לגיטימציה  
ציבורית

אמון ציבורי

,  בין היתר, הוא נוצר

כשהיא מגבילה את עצמה 

באכיפה בגבולות  

הלגיטימציה הציבורית

ההכרה הציבורית שהמשטרה  

רשאית לבצע פעולה או להחזיק  

כולל אכיפה של  , בזכות כלשהי

. חוקים

לגיטימציה ציבורית איננה 

!לגיטימציה חוקית



"ייצור ידע"


