
חלק ראשון



שהקשר שבין  , הינו מצפים, לכאורה
משטרות בחברה דמוקרטית לציבור שלהן 

.על בסיס תיאוריה משותפת, יהיה זהה



יש הרואים את 
התיאוריה  

האולטימטיבית  
למשטרה בחברה 

בזו  , דמוקרטית
שהתפתחה אחרי  

המשטרה  הקמת 
הראשונה במדים 

שיצר ראש  , בלונדון
,  ממשלת בריטניה

-הלורד רוברט פיל ב
1829.



אבל רוב המשטרות המערביות צמחו  
מה שהבטיח , במשטרים אוטוקרטיים

...ולא לציבור, מסורת של נאמנות לשלטון





ואם תרצו 

גרסה  

(  מבוימת)

אחרת של 

אכיפה  

בימי 

...קורונה







;השלטון1.

;הציבור2.

:  ישראלי חדשסטארטאפויש גם 3.

בעלי היכולת להגן ... 'משפיענים'ה

;  על ארגון רדוף ושבע השפלות

...ולהבטיח את שרידותו











למעט  , בישראל

וגם זה מצב  ; א"מד

...זמני



וזף פושה'ג בונפרטנפוליאון 



מראשי
המהפכה  
שר  והצרפתית
שלהמשטרה
נפוליאון  
בונפרט



  תפקידו הראשון

במעלה היה  

לשמר את שלטון 

שלטון  )הקונסולט

בתוך  ( הקונסול

צרפת  

וכפועל יוצא מכך  ,

לשמור על ביטחון  

הציבור באופן 

. כללי



  המשטרה הוקמה
ככוח שהחזיק בידיו 

על מונופולאת ה
הפעלת אלימות  

בתוך תחומי צרפת 
,  האזרחיים

  כל המיליציות
העממיות פורקו 

...(!  הלוואי עלינו)



 ...דבר שייעל את ניוד הכוחות ואפשר העברת ידע  .

  הוא ביסס את עבודת המשטרה

.  ומודיעיןחקירות,בילושעל

אכזרית וממוקדת והופעלה  , הפעלת הכוח הייתה חדה

כנגד גורמים שאיימו על שלום הציבור או המדינה מכל  

.  כיוון פוליטי או פלילי

  גם נפוליאון חשש ממנו וניסה להיפטר ממנו מספר

...פעמים



קיימות משטרות מעולות שפועלות  : בהכרח גרועותאינןמשטרות מסוג זה 

ומפתחות קשרים מצוינים עם הקהילה  , באוריינטציה של כפיפות לשלטון

כשהן רואות את עצמן כסוג של יזם שמניע את הקהילות שלהן  , שלהן

(שיטור קהילתי... )לקוחואת הציבור כ; לפעולה







נרחיב מעט 

בהיבטים  

התיאורטיים

של הגישה 

הזו



המשטרה הבריטית  
של הלורד פיל נוצרה  

אחרישנים 30
, משטרת נפוליאון

.1829-ב

התיאוריה  
שהתפתחה 

רואה , בעקבותיה
באזרח את בעל  

הבית של המשטרה



הקוד הזה עיצב את 

עם , משטרת לונדון

והוא  , 1829-הקמתה ב

שומר על המשטרות 

המערביות של חבר  

,  גם היום, העמים הבריטי

,  ברמה גבוהה בהרבה

מכל יתר המשטרות 

!בעולם הדמוקרטי



 בשאלות  איננולפיה המיקוד
אלא בשאלות  , מוסר

של כאלה זהות מקצועיתשל
הרואים בעיסוקם פרופסיה  

שיש לשמור אותה  , מכובדת
. עדכנית ורלוונטית, תמיד

כעמוד  –אתיקה ,משמע
היא  –שדרה מקצועי 

האמצעי לשמור על הארגון  
לפער מפני גלישה 

!רלוונטיות



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



המקום שבו פער הרלוונטיות פוגש את 

...המציאות



?להיות בתפקידימה המשמעות של•

מה המשמעות של היות הארגון שלי מערכת בתוך מערכת  •

מה , למשל)? אני קייםמיובשבילמהבשביל?גדולה יותר

בתוך חברה  ( או צבא)המשמעות של להיות משטרה 

.וכדומה;או של משטרה צבאית בתוך צבא; דמוקרטית

ושאני יכול , שהארגון מבקש ממניהשירות המיטבימהו•

?לתת לו

האתגרים העיקריים העומדים לפתחי  מה המשמעות של•

?לתפיסת התפקיד שלי



פילוסופיית השיטור  

 policing-בהסכמה 

by consent)   ;

עקרונות  9או

רוברט  השיטור של

 Robert)פיל

Peel’s 9 Principles 

of Policing)



רעיון האמנה החברתית בא 

והוא מזוהה  , ממדע המדינה

עם התגבשות הנאורות  

ופותח  , והליברליזם באירופה

על ידי הוגים שונים  

ון 'ג,תומאס הובסכגון

בתמונה  )אק רוסו'ז-אן'ז,לוק

.ואחרים( מימין



 של מודל תאורטיהוא סוג  ,

המתאר את תהליך הקמת 

המדינות כהתאגדות של  

פרטים למטרות שימור 

.  האינטרסים שלהם

  מושג זה פותח בהרחבה

על "אק רוסו 'ז-אן'בספרו של ז

,"האמנה החברתית



,  הם מוותרים

, בתנאים מסוימים

על חלק  

;  מחירויותיהם

ובתמורה הם  

מקבלים סדר  

שמאפשר קיום  

.חופשי יחסית



ארגון ... 
ישמור על ש

סדר החיים  
ועל הסדר  

!החברתי
האמנה  )

...(החברתית



היא שייכת  

מפקידיםהם:אזרחיםל

בידיה חלק מזכויות 

והיא  , האזרח שלהם

דואגת עבורם  

אורח החיים  לשמירת

!התקין



בעליםההוא 

!שלה



!רוצהשהואולבעל הבית נותנים את מה 









בריטניה
קנדה;
אוסטרליה;
ניו זילנד
לים "ויש מפכ

במדינות  
אחרות  

שמאמצים  
את כל  

המודל או  
.חלקים ממנו





היה היסוד העיקרי  

בהקמת המשטרה  

הראשונה במדים  

שיצר ראש , בלונדון

,  ממשלת בריטניה

הלורד רוברט פיל  

1829-ב



מוכוונות לבעל 

:  הבית

ברור למען מי  

הם קיימים ולמי 

הם נותנים  

!שירות





  לגיטימציה ואמון ציבורי
אינם מובנים מאליהם ואינם

.קבועים

  יש לבנות לגיטימציה ואמון
לפני כל פעולה שמעורבת  
, בה פגיעה בזכויות הפרט

כדי להוכיח לציבור  
לפני כל אחד –שהמשטרה 

יודעת מי בעל הבית  –אחר 
שלה ומתייחסת לחירויותיו 

!בחרדת קודש





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



בישראל התפתחו שורשים כאלה , במאמר מוסגר

בהגנה ובמשטרה  , ביישוב שלפני הקמת המדינה

העירונית בתל אביב







וחלק  ; החוק המנדטורי תורגם לעברית

. מהאנשים הוחלפו במשרדי הממשלה

עד היום, המהות נשארה כמות שהיא!



...נשאר זכרלאא "ממורשת משטרת ת

 הועדה לטיהור המנגנון"בעזרת ' הועפו'מפקדיהן  "

.של ההגנה

כל הידע שהיה שם אבד!



יש , כמו לרוב השירות הציבורי, למשטרה

שמגובה , אוריינטציה מנדטורית מובהקת

בפקודת המשטרה



בתי המשפט  

מתייחסים אל  

כאילו היא המשטרה 

; משטרת לונדון

...ודורשים ממנה



שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

מתישלה 

איךלאכוף ו



ומתכוונים  

להחזיר את  

המשטרה 

,  משמע; לתלם

למרות 

...השלטון



? מה איתם? והאזרחים









שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

מתישלה 

איךלאכוף ו



שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

של המשטרה 

איךלאכוף ומתי









אז ניקח דוגמה ישנה  , לכל דוגמה מקומית יש טעם פוליטי, בימינו

...ממדינה דמוקרטית אחרת

...(למשל חוק היובש)צדקנות י "או ע





...תרופת פלא לריפוי כל תחלואינואיננוהחוק 



דוגמה מצוינת לכך הוא  

עשר לחוקת -התיקון השמונה

חוק הקרוי גם , ארצות הברית

,  אשר אסר על ייצור, היובש

הובלה ומכירה של משקאות  

.  חריפים בכל ארצות הברית

בינואר  16-התיקון נחקק ב

ועם כניסתו לתוקף  1919

16-ב)שנה מאוחר יותר 

החלה בארצות  ( 1920בינואר 

".תקופת היובש"הברית 



חוק זה , ביום אחר, ושוב

-בוטל על ידי התיקון ה

לחוקת ארצות  21

בפברואר  17-הברית מ

שהתיר מחדש , 1933

מכירת משקאות 

,  וברגע; אלכוהוליים

היו  לאאותם אנשים 

.עבריינים עוד



את מערכת האכיפה שגדלה מאוד בעקבות החוק.

המשטרה יכולה הייתה : את הסטטיסטיקה המשטרתית
.להתגאות בעשייה

את ארגוני הפשיעה שהפכו ברגע לאימפריות בינלאומיות.

את התקשורת שהיה לה על מה לדווח...

את הפוליטיקאים כי היה להם על מה להילחם.

את עורכי הדין כי היה להם עבודה...



...מורכבותבמערכות 



החוק הזה היה 

העיקרי  זרזה

להתגבשות 

משפחות  

הפשיעה במודל  

;  שמוכר לנו היום

ולהתעצמותם  

"כסף גדול"ב



 שוק שחור של משקאות חריפים ומסבאות לא

ומרווחי שוק שחור  , חוקיות החל לשגשג במהירות

.  זה בנו ראשי המאפיה לעתיד את הונם

בסוף , כיוון שאי אפשר לעבוד על כולם כל הזמן

.כולם הבינו שלא ניתן לפקח על ההברחה

 ויתרו משפחות הפשיעה על  לאאבל אז כבר

...עוצמתם ופנו לשוק הסמים וההימורים



!קדושיםאינםחוקים : מסקנה



!קדושיםאינםחוקים 

בעת  ; תרופהבעת אחת קוקאין הוא 
...וחוזר חלילה; סם מסוכןאחרת 



!קדושיםאינםחוקים 
,  בשם החוק, ההתעללות הנמשכת

...בחולים ובפגועי נפש הזקוקים לקנאביס



!קדושיםאינםחוקים 

,  ההתעללות הנמשכת

בחשפניות , בשם החוק

בפשיטות  , וביצאניות

על המועדונים ובהפיכת  

...חלק מהן לזונות רחוב



  הקצין והשוטר אמורים להפעיל

מתי , הייחודית להם, פרשנות

שבו , כך נוצר מצב. לאכוף ואיך

צדק הצדק שאוכף השוטר הוא 

צדק זה מכונה  . סובייקטיבי

צדק בקצה "בספרות המקצועית

."האלה

השופט , השוטר הוא התובע

השוטר הוא גם . והמוציא לפועל

;  היחיד שיש לו סמכות חנינה

. וטוב שכך



  המשטרה יוצרת בעצם מעין
,  מערכת צדק משלה

לא על החוק  , שמבוססת
אלא על ציות למה  , היבש

-שבעלי הבית שלה 
.  תופסים כנכון-האזרחים 

כל עוד  , כך נכון לעשות
שיקול הדעת שמפגינה  

,  המשטרה הוא מקצועי
האכיפה נכונה  . מיטבי וראוי

כל עוד רוב האזרחים  
סבורים שהיא נכונה  

.ודרושה



 המציאות מקדימה את
המחוקק וחוקים רבים  

מאבדים את תוקפם  
.בהקשרים מסוימים

  לעתים המחוקק אף טועה
ואזרחים רואים בחוק לא  

.לגיטימי

  המשטרה היא זו שאמורה
לפענח מתי חוק מסוים הוא 

; מתי לאכוף אותו; לגיטימי
.ומתי לא



שלא  ' חוק היובש'ראינו מ

ללא  ניתן לאכוף חוק 

מצד רוב לגיטימציה

גם אם , האוכלוסייה

השלטון מבקש לעשות  

.זאת

  בעיה מיוחדת יש באכיפת

החוק בקרב קבוצות  

, דרך קבע, מיעוט כי שם

!אין לגיטימציה



בכל פעם שהמשטרה 

מפעילה שיקול דעת באכיפה  

שסותר את הלגיטימציה  

היא מפסידה את , הציבורית

.ולהיפך; אמון הציבור



כשעלי לומר לסטודנטים באוניברסיטה  "

,  מיהו בעל שיקול הדעת הגדול ביותר

לא רק  . התשובה היא השוטר ברחוב

שהשוטר הוא בעל שיקול הדעת הגדול  

אלא שגם היכולת להתערב  , ביותר

הן בגלל  , בהחלטתו היא הקטנה ביותר

סופיות החלטותיו והן בגלל הפעלת שיקול 

על מנת שנקיים את  ... הדעת

יש לעיתים לערוך איזון בין  , הדמוקרטיה

איזון  , פגיעה והגנה על זכויות האדם

...  מחייב שיקול דעתאשר



 היה 2020עד ליל הסדר

קונצנזוס בדבר נחיצות האכיפה  

כשנחשפה . של חוקי הקורונה

התנהגות מנהיגינו בליל הסדר 

,  שהטיפו לנו דבר אחד ועשו אחר

,  נשברה הלגיטימציה הציבורית

.  כמו גם הסגר

 האכיפה  לגיטימציתכך קרסה

לשיימינג" זכה"ומי שאכף ; ברגע

.ולהתנגדות



 ולעצור את האכיפה, "עד כאן"לומר  ,
גם אם הפוליטיקאים דורשים  

.  להמשיך

היא  )היא של העם . היא אינה שלהם
לא שואלת אותם לדעתם אם לפתוח  

ואינה אמורה לשאול  ; תיק פלילי
לדעתם אם היא אוכפת חוק אם  

!(.  לאו

  היא אוכפת רק את מה שהעם רואה
!כלגיטימי





  למרות הנחיות

השלטון המרכזי הוא  

נמנע מלתת דוחות 

לעסקים קטנים  

שנשארו פתוחים בימי 

;קורונה

 בתמורה הוא זכה

מתושביו  

.ללגיטימציה ולאמון



איך פעלו בימי הקורונה משטרות שרואות  

?באזרח את בעל הבית



מחוז אונטריוהרחיבו הפוליטיקאים של , בצד להם-

את סמכויות השוטרים  -המאוכלס ביותר במחוזות קנדה 

במאמץ לצמצם את מספרם  , זאת. קורונהלאכוף את צווי ה

. ההולך וגדל של התפשטות המגיפה



  ועתה
לעכב השוטריםיכלו

-ברגל וברכב -אנשים 
ללא עילה מיוחדת  

אותם  ולתשאל
מטרת יציאתם  לגבי

.  מהבית
על מנת לאכוף ביתר  , זאת

; יעילות את חוקי הסגר
קנסות אם ולהטיל עליהם

לא יצייתו לצווים  
.החדשים



לללל

הוא גיבה את 

ההנהגה הפוליטית  

;  של המחוז

לקנדים לפעול  וקרא

חוקי  לפי

כולנו  ":הקורונה

רוצים לסיים את  

!.אמר, "זה





"  כשאנחנו סוקרים את הסמכויות החדשות

שמספקת היום ממשלת אונטריו לצורך אכיפה 

אנו חוששים שהשוטרים ,יעילה של חוקי הסגר

שירותי  ,שלנו יפגעו בפרטיות של האזרחים

משטרת אונטריו נותרים מחויבים להבטיח כי  

שוטריהם ואנשיהם עובדים בצורה שקופה  

ואחראית בכל פעם שהם מתקשרים עם  

"אזרחים במהלך כל מפגש בין אזרח לשוטר



...המשטרה הודיעה שלא תאכוף את החוק







שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

מתישלה 

איךלאכוף ו



ניהול עבודת משטרה באופן אפקטיבי, משמעה  ,

תוך קבלת אחריות  , וגם יעיל במידת האפשר

.ומתן דין וחשבון שוטף, אישית ומקצועית

שקיפות ופתיחות מקסימלית מתוך , זאת–

לגורמי בקרה  , לגורם הפוליטי הממונה, למפקדים

. ולציבור הרחבציבוריים 

כמו גם למפקדי  , היא רלוונטית לשוטר הבודד

.המשטרה ולארגון עצמו



2020בספטמבר 2-הנה דוגמה לשיחה כזו מה

מחוז  שהפיץ השריף של , BLM-במהלך מהומות ה

ונס'ג' רד ק'ריצ, באוהיו( Butler County)באטלר

הרקע לכך היה הפגנה של קבוצת מפגינים  

שבמהלכה ירה  , באטלרשהגיעו למחוז , אורחת

. מפגין על שוטר





איך הייתה משטרת ישראל צריכה : מקרה בוחן

?אחריותיותאם הייתה פה , להתנהג





לאורך  , תחת זאת

זמן הסתירה  

המשטרה את 

הבעיה והמשיכה  

.באכיפה





 צוות מיוחד מטעם
משטרת ישראל ומכון  

,  התקנים יצא שוב להולנד
מנת לנסות ולייצר  -על

שתכשיר את קומבינה
.  מצלמות המהירות

 גם כשוועד עובדי מכון
והציף  , התקנים התעורר

את החשד שממלא מקום  
, אילן כרמית, ל"המנכ

נמצא בניגוד עניינים



 מבית המשפט הסתירהכאשר המשטרה

.חומרים הקשורים לאמינות מצלמות המהירות

שבמדינה כמו  -הפרשה , כרגיל במקומותינו

ל "בריטניה הייתה מביאה להתפטרות המפכ

ח הקשה  "הסתיימה רק בכך שבשל הדו-והשר 

של נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה 

הודחה , דוד רוזן( בדימוס)השופט , בערכאות

.קצינה בדרגת ניצב משנה מתפקידה



לא זכינו לשום  
...התנצלות

היא טענה  
שהדבר נעשה  

כדי להגן על  
הציבור מפני 

תאונות הדרכים  
...הרבות



אחריותיות
שיקול דעת 

באכיפה
הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

מתישלה 

איךלאכוף ו



  המשטרה בהתנהגותה

מסמלת את מעמד החוק  

ומשפיעה על  , במדינה

.  תרבות הציות לחוק

 כיבוד החוק על ידי

המשטרה והימנעות  

מאלימות משפיעים לטובה  

;על התנהגות של האזרחים



 שימוש מופרז בכוח מצד

את רמת גםשוטרים יעלה

.  האלימות של האזרחים

שמשך שנים נמנעו , זו הסיבה

, שוטרים בריטים לשאת נשק

גם כשניתנה להם הברירה  

למרות התקפות הטרור  , לכך

זאת . של המחתרת האירית

מהחשש שמפלס האלימות 

.ברחוב יעלה



.שופטת ואינה מענישהאינההמשטרה •
; בין ציבוריםבלי להפלותהיא אוכפת את החוק •

.ובין עניים לעשירים; בין מיוחסים לדלת העם
השוטרים הם אזרחים שקיבלו כסף כדי להתמקד •

להם זכויות אין. במה שכל אזרח אמור לעשות
בראש  , וחובת הציות לחוק מוטלת, יתר

!ובראשונה עליהם



Elias Canetti 1960;

הוא יצא בעברית  . מומלץ לקרוא

.1981-ב

בחן בעין אנתרופולוגית  קנטי

התופעה החברתית של את

...ההמון



 המפגינים זקוקים לגדילה מתמדת כאש המתפשטת
. ללא מעצור

המלווים את , האמצעי לכך הוא כלי התקשורת השונים
,  מהווים את השופר להפצת משנתו ברבים, ההמון

ומספקים את האדרנלין המדרבן את חבריו להתמיד  
.בעשייתם

שבהיעדרו האש תכבה מלהגיע  , הפרסום הוא החמצן
.  לידיעת הקהל הפוטנציאלי

החפץ לבלום את ההפגנות או לצמצם את  , לכן
,  מסוסים; יימנע ממגע עם המפגינים, השפעתן

.וכדומהזים"ממכת



כשהשוטרים  , משמע
מתעמתים עם מפגינים או 
עבריינים הם לא מכוונים  

,  בהתנהגותם אליהם

אלא לציבור 
!הרחב





:  המשטרה נערכה בשני דרגים

 לובשי  ": רגילים"הדרג הראשון הוא של שוטרים

שמנסים , ללא אלימות, ללא נשק, חולצות לבנות

.לעצור את תנופת המפגינים בידיים חשופות

 כי האירועים מצולמים  , ולכולם–רק כשברור להם

הם פשוט מנתקים  , שפני המפגינים לעימות אלים-

כשהמפגינים מזנבים  , בורחים בעברית. מגע

.והכל מצולם; בהם



והמפגינים אחריהם, כשהשוטרים בורחים  ,

מובילים את המפגינים למקום  , הם בעצם

והם כבר ; מ"שבו ערוכים כבר שוטרי היס

.  נראים אחרת ומצוידים אחרת

מה שיהיה בטלוויזיה זה השוטרים , אבל

BLMהבורחים מאלימות מפגיני , הפצועים

"(Black Lives Matter)" .בואו נראה:





להיפצע בשביל : תגידו

?להראות לאזרחים

אחוז  , אבל בעובדה

הפציעות והרג 

השוטרים במשטרות  

חבר העמים הוא  

!בעולםמהנמוכים



הם  , כשהשוטרים בחולצות לבנות ניגשים למפגינים

, עם המפגיניםאיננושהסיפור האמתי , מבינים

על אמון ; אלא על דעת הקהל, פנטים ככל שיהיו

.ועל הלגיטימציה שהוא נותן לכוח שהופעל; הציבור

 רכב  ; שוטר שותת דם: המפגינים" הצלחות"דווקא

כל אלה מעוררים אצל הזרם -ביזה ; משטרה הפוך

והוא , המרכזי של הציבור תחושה של חוסר ביטחון

אין  כאוסומבין שבינו לבין ה, ותומך במשטרה" חוזר"

...שום משטרה אחרת

https://www.ידע.com/wiki/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d/%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%a1/






השוטרים הבריטים  

מבצעים את הטכניקה 

הזו גם באירועים  

אבל ; מסוכנים בהרבה

מפלס  , כתוצאה מכך

.בזכותם, האלימות קטן

בואו נראה שוב את 

כפי  , התרגולת הבריטית

שנקלטה במצלמות  

...האבטחה





לא חמושים , נכנסים למכולת שני שוטרים קהילתיים
- PCSOמה שמכונה ) police community 

support officer  .)

 המקצוענים עם הנשק לסוגיו אינם נכנסים וממתינים
.  בחוץ

  השוטרים הקהילתיים מנסים לשכנע את השודד
, הם אינם מצליחים; המשתולל להניח את הסכין

מנצלים הזדמנות לצאת החוצה ומושכים את השודד 
בטייזרלפתח כדי שתהיה לשוטר בחוץ יכולת ירי 

.לחזה



  זו הדרך שלה לשכנע את הציבור שהיא עושה הכל להימנע
.  משימוש בכוח

דווקא בריחת השוטרים היא שמזכה אותם  : זה הפרדוקס
;  באמון הציבור ומגבירה את שלטון החוק

החולשה הרגעית  . אזרחים חרדים תמיד לסדר החיים התקין
לכאורה של המערכת מתפרשת ככאוס המאיים על סדר  

לא בנשק  –בטייזרנתפס השוטר היורה , ואז. החיים התקין
.כגיבור הטוב בעלילה-חם 

 השודד מעודד מבריחת השוטרים חושף את עצמו בפתח
והוא נורה על  ; טייזרהחנות בצורה אידאלית לשימוש באקדח 

.  ידי אחד השוטרים החמושים שבחוץ
לא משתמשים בנשק חם אלא אם  . גם בחירת הנשק נבונה

.כלו כל הקיצין



שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

מתישלה 

איךלאכוף ו



"ייצור ידע"



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"


