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שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 
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אבדן אמון
אבדן  

לגיטימציה

!אבדן היכולת לפעול: התוצאה





,  האפקטיביתDefund the police-ותנועת ה
שמי שאיננו מבין שתגיע גם לישראל חי בלה לה 

...לנד
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לס  'הנה לשם המחשה סרט שבו מקניטים המפגינים את שוטרי לוס אנג

LAPD ,מפקדם השחור נעתר לאתגר וסוחף איתו  . וקוראים להם לכרוע ברך

.  את אנשיו



יף 'צ

ויסוקי

בצעדה  

,  היום

צועד יחד  

עם  

התושבים  

שאנו  

,  משרתים

כדי לזכור 

ולכבד את  

'  ורג'ג

פלויד

https://www.ידע.com/wp-content/uploads/2021/06/מוביל-את-הצועדים.jpg




  תחושה של הידרדרות

,  כאמור, מעוררתכאוסל

אצל הזרם המרכזי של 

הציבור תחושה של חוסר  

.ביטחון

 ותומך  " חוזר"הוא

ומבין שבינו  , במשטרה

אין שום  כאוסלבין ה

...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/
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/


  את המושג הזה טבע ראש

לוי ,הממשלה השלישי של ישראל

,  (ראו תמונה משמאל)אשכול

שהסביר שזוהי התדמית הנכונה  

:  למדינת ישראל

"ומצד , מצד אחד יורק אש ותופת

מורטים לו את השערות , שני

;  וכואב לו; "בשעווה זולה

מייצרת , כאמור, פגיעות

.ואז הוא מעורר אהדה; אמפתיה



  כשהחלה המשטרה את ההתמודדות עם הפגנות

.האתיופים היה מעמדה הציבורי בשפל המדרגה

ותחושת  ; המפגינים יצרו כאוס, בהיעדר משטרה

. שדחק במשטרה לפעול, הכאוס חלחלה לציבור

  דווקא ההתאפקות מול ההשתוללות יצרה דאגה

ציבורית מכאוס ודרישה ליתר תקיפות משטרתית נגד  

.המפגינים



כך נראתה 

התקשורת 

אחריבבוקר ש

הריגתו של  

,  טקהסולומון 

שעצר את 

המהומות



הצילום  
הזה היה  

אחת 
הסיבות  
לדעיכת 
הפגנות  

האתיופים  
במאי 
2015...

אבישג  : צילום
שאר יישוב





עם כניסתו לתפקיד החליף את האקדחים  

,  האוטומטיים של שוטריו באקדחי קולט ישנים

,  בנוסח המערב הפרוע, מפחידים למראה

...אולם כבדים וקשים לתפעול



שבשמונה , התגאה בכךגרינברג
שנות כהונתו הראשונות נורה רק  

; ידי המשטרה-אדם אחד למוות על
אחרי תקופה אלימה למדי לפני 

.שנכנס לתפקידו
 באירוע זה בוקרה המשטרה

בתקשורת על שאיחרה לירות  
...ולהרוג

מסגר , שמר את העיתוניםגרינברג
הוא  . אותם ותלה אותם בתחנה

שהביקורת על אי , הטיף לשוטריו
הפעלת כוח היא ההוכחה הטובה 
ביותר לכך שהמשטרה פעלה נכון  

.  ושיש לה לגיטימציה להפעיל כוח
בעלי הבית של –גם לאזרחים , כך

!ברור שאין מנוס מכך–המשטרה 
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היא שיוצרת אווירה 

של ציות וקונצנזוס  

,  נגד מפרי החוק

שמחזקת את 

ההתנהגות  

, הנורמטיבית

אמוןומשפרת את ה

.  הבין אישי



 שאנשים נוטים להפנים כללים

ליצור קשרים חברתיים  , וחוקים

ולדבוק בסמכות פורמלית של 

.מוסדות משפטיים

  המשטרה מסתמכת במידה

רבה על תפיסות הלגיטימציה 

של הציבור על מנת להשיג ציות  

מרצון ובכדי להפעיל ולקדם 

פיקוח חברתי פורמלי בצורה  

(.Kochel, 2012)יעילה 





 מחוץ לתחום"המשטרה היא  "

הם לא . עבור ציבורים שלמים

מכירים בלגיטימיות הפעולה 

,  ערבים: שלה בקרבם

.חרדים וכדומה, אתיופים

  גם ציבורים אחרים סבורים

בפתרון  לא רלוונטית שהיא 

!בעיותיהם

אבדן  
לגיטימציה
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והם התחזקו בכל 

אחד מהאירועים  

, הביטחוניים מאז

לא כולל אירועי  )

(  א"תשפ
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י לדורותיהם מבינים את  "קברניטי מ

אך , חשיבות האמון לעבודת המשטרה

שהם אינם מבינים , ניכר ברבים מהם

!את משמעותו











אילו היו השוטרים ... 

נושאים על דש חולצתם או  

ביום השנה  , על שרוולם

סרט שחור לאות  , לטבח

?  הזדהות

ב היה מבקר עם  "אם מג... 

בתי הספר שלו  

? באנדרטה

אם היו מודבקות על  ... 

הניידות באותו יום כרזות  

?הזדהות









;ציניות•

ואם חייבים מעדיפים  , לא פונים אם לא חייבים•

;תחליפים

.לא מאמינים גם אם פונים•



...21%-הגענו כבר ל2018-ב







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





אלא כמשטרה  ... 
,  של קבוצה מסוימת
המנסה לשמור על 

!שלההגמוניהה

...(לזה נחזור בהמשך)



אזרחים מצטיידים  , לדוגמה

במצלמות לרכב ומתעדים  

מפגשים עם שוטרים  

בידיעה ששוטרים משקרים  

...כ"אח

  הספורט הלאומי היום הוא

לתעד שוטרים בפעולה  

ולהעלות לאינטרנט  

...כקוריוז



http://www.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1150639

http://www.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1150639




מה זה אומר על  

רגישות המשטרה  

שאחרי  , לציבור

2021פרעות מאי 

שתחנת לוד  

הפכה למצטיינת  

ארצית ומפקדה  

?קודם
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חקירות  
נתניהו

ועדת אור



2000אירועי אוקטובר •

הצטיירו בציבור בכשל  

שבו  , משטרתי אדיר

12, פלסטינים13נהרגו 

.מהם אזרחי ישראל

אבל יש להם גם צד •

של  : אחר לא מוכר

הפוליטיקאים  ' בגידת'

וארגוני הביטחון  

.האחרים במשטרה











חקירות  
אנשי ציבור

ועדת אור





משטרה ששייכת  

לשלטון אינה 

עסוקה כל העת 

בדה לגיטימציה  

לבעל הבית 

...שלה





ניסיונו לבצע שינוי במשטרה נכשל למעשה  ;

.מדליפה כל העת נגדו' האפוזיציה'כש







...  'נשבר', לבסוף

להעמיד את , הוא קיבל את עצת יועציו החיצוניים

לא כך , בפועל)בנימין נתניהובראש חוקרילכאורהעצמו

...(.  מתבצעים הדברים

אבל גרר את ; י רוב התקשורת"ע'אותרג'הוא , מאז

...המשטרה להיות חלק מהשסע הפוליטי של ימין ושמאל







;השלטון1.

;הציבור2.

: ישראלי חדשהסטארטאפ3.

בעלי היכולת להגן ... 'משפיענים'ה

;  על ארגון רדוף ושבע השפלות

...ולהבטיח את שרידותו





'סימטריה;'

אי דיווח מכוון על נזק לרכב ולמתקני משטרה;

אי דיווח על פצועים משטרתיים;

היעדר דוברות על ביקורי בכירים בבתי חולים;





שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

מתישלה 

איךלאכוף ו
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מותקפת באשמנדאמשטרת כפר 





זו גם המחויבות של 

המשטרה  

כי היא , לדמוקרטיה

הייתה מכניסה את 

מנהיגי הציבור 

הערבי למגננה 

ומחייבת אותם  

!להסביר



חישבו מה זה עשה 

,  להרתעה הישראלית

כשהגורמים  

המיליטנטיים  

הערביים מבינים  

שהמשטרה  

מסתיריםוהתקשורת 

...את מעשיהם



ר פנחס יחזקאלי"ד

האם מישהו 

מכם יודע 

להסביר  

התנהגות  

?כזו



העלמת  , למשל

מקרי האונס  

ההמוניים בליל  

שנת , הסילבסטר

י  "ע, 2016

,  משטרן קלן

...גרמניה













"ייצור ידע"


