
"ייצור ידע"



;  אנו חיים בתקופה המאופיינת בנדידת אוכלוסייה

ומשטרות נאלצות להתמודד עם אוכלוסיות לא 

...  מגוונות ומשוסעות, הומוגניות



פוליטייםגורמים;חרדים;ערבים:אצלנולמשל

תהפוליטיהקשתמכל קצות... מקוטבים



,  היוולדהבארצות הברית השסעים קיימים מאז 

והם מתפרצים מידי פעם  , בעיקר מאבק השחורים

...על פני השטח



"ייצור ידע"



כמדיניות חברתית  תרבותיות-רבעודד ל
;וממשלתית

  להקל את תהליך השתלבותם של קבוצות מהגרים
שזהותם  , ולגרום להם להרגיש; ומיעוטים בחברה

;מכובדת על ידי אחרים

המאחדת בין חלקי  , סובלנותשל אידאולוגיהיצירת
;החברה

העשרה הדדית של תרבויות זו את זו ויצירת  ליצור
.חברה עשירה ומעניינת יותר מבחינה תרבותית



המשטרה הייתה רק חלק אחד בתוכנית  

:  תחת השם, מערכתית כוללת

Multiculturalism-רב תרבותיות 



"ייצור ידע"



 כדי  ,שאדם או קבוצה מבצעים, קוגניטיבית מודעתפעולה
למשימה מסוימת או , להתכונן לקראת אירועים עתידיים

.  לצורך השגת מטרה

לארגון להימנע / יכול לסייע לאדם אפקטיביתכנון
.או לצמצם את הסבירות להן, משגיאות

planning))'תכנון'



סביבה ולנבא כיצד יגיבו גורמים ב; ניסיון לעצב אותו מחד גיסא
.מאידך גיסא, המשימתית

שחוסר היכולת שלנו לנבא בוודאות את העתיד , כבר למדנו
הופך כל תכנון  ,(צים"תב)תוצאות בלתי צפויות ולהעריך
.להימור

יריית חץ לעתידכל תכנית היא 



!המספר האמתי גבוה הרבה יותר





נוצרה התהוות  
,  מוצלחת
, ובדיעבד

מספרים סיפור 
ובסוף 

, מאמינים לו
שזה הכל 

תכנון מסודר  
ומאורגן 

ששינה את  
...המציאות



...הייתה, כאמור, התוכניתמטרת

נרמול  

הרב  המציאות

,תרבותית

הן בזהות  

;  הלאומית

והן באספקת  

השירותים  

.הציבוריים







Multiculturalism-כישלון הרב תרבותיות 

אירוע יוצא דופן בנוף התכנונים איננו

...האסטרטגיים



כמו עם השיטור  , גם פה
–מוטה הלגיטימציה 

–ששונה מהשיטור שלנו 
מפקדי משטרה חכמים  

משילוב להרוויחיכולים 
חלקים מהאמנה 

ומהתוכניות שמיושמות 
במשטרות אחרות גם  

!אצלם





חגיגות הסילבסטר נתחיל בושלנרהסיפואת 

...בעיר קלן שבגרמניה2016בינואר 



באותו לילה  ,

הותקפו מינית 

נשים  עשרות 

ונשדדו בלב העיר  

קלן במהלך חגיגות  

.  השנה החדשה

  הקורבנות העידו כי

התוקפים היו  

...מהגרים



פרסמה  , בבוקר שאחרי הסילבסטר
שבה נמסר כי  , המשטרה הודעה שגרתית

,  חגיגות ליל הסילבסטר הסתיימו בשלום
תוך , ולא נרשמו בהן אירועים חריגים

הבעת תודה לשוטרים שפעלו באופן מיטבי 
.  במהלך הלילה

  לאירועי ההטרדות והאונס במהלך הלילה לא
.היה זכר בהודעות הרשמיות







בשלטי ההפגנות בחוצות הערים השתרשה  

שהיא חיבור בין  , Rapefugeesלה המילה

פליטים Refugees-ו( אונס-(Rapeהמילים 



,  להמחשה, הנה

,  קריקטורה קשה

:  תחת הכותרת

רב תרבותיות  "

,  "בגרמניה היום

המתארת בת 

י מהגרים  "נאנסת ע

ואת אביה מנסה 

להתערב ונעצר על 

ידי השוטרים על 

הפרת הסדר  

הציבורי כשהוא  

"זוהי ביתי: "זועק



את מקום האימפוטנציה של המשטרה מילאו  

כמו גם  )שנהרו לעיר קלן , כנופיות של ארגוני ימין

והחלו לבצע פעולות של  , (לערים אחרות בגרמניה

.התנכלות לזרים וסילוקם מהרחובות



.





שהציבור הוא  , כמו בבריטניה, במשטרות

זה לא היה עובר  , בעל הבית ולא השלטון

...בקלות



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





השלטון הוא ששילם את המחיר באבדן  

...הקרדיט הציבורי

בואו נתחיל מההתחלה, אבל
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בשל נטייתן הטבעית של 
כולל משטרות , משטרות

בעולם המערבי להפלות  
מיעוטים ומהגרים  

מייצגות  , ככלל, משטרות)
את המצב הקיים ומגנות  

התפתחה במשטרות , (עליו
המערב תורה שלמה במדעי 

המשטרה בתחום  
שיטור בחברה רב של

 Policing a-תרבותית 
Multicultural Society))





גישה אינטגרטיבית ומתואמת של  1.
ואימוצה על , להכרה ברב תרבותיותהממשל

;ידי המשטרה

;גיוס ושימור מגויסים מקרב בני המיעוטים2.

;הדרכת אנשי משטרה בנושא יחס למיעוטים3.

',  קבוצת הרוב'סינון מועמדים לגיוס מקרב 4.
;המגלים עמדות גזעניות

;יישום חקיקה נגד אפליה5.

.יצירה ושימור קשרים עם קהילות מיעוטים6.



גישה אינטגרטיבית ומתואמת של 1.
ואימוצה על , להכרה ברב תרבותיותהממשל

;ידי המשטרה

;גיוס ושימור מגויסים מקרב בני המיעוטים2.

;הדרכת אנשי משטרה בנושא יחס למיעוטים3.

',  קבוצת הרוב'סינון מועמדים לגיוס מקרב 4.
;המגלים עמדות גזעניות

;יישום חקיקה נגד אפליה5.

;יצירה ושימור קשרים עם קהילות מיעוטים6.



 האימוץ מתבצע בכל רמות

,  ולא רק בהיבט מסוים, הפעולה

תוך ביקורת של רשויות הממשל  

.  על התנהגות המשטרה

  דוחות מעקב על המתרחש

, בהיבט זה, במשטרה

ונלמדים ; מתפרסמים כל העת

הפוליטי  , י הדרגים"היטב ע

.והמקצועי



גישה אינטגרטיבית ומתואמת של  1.
ואימוצה על , להכרה ברב תרבותיותהממשל

;ידי המשטרה

;גיוס ושימור מגויסים מקרב בני המיעוטים2.

;הדרכת אנשי משטרה בנושא יחס למיעוטים3.

',  קבוצת הרוב'סינון מועמדים לגיוס מקרב 4.
;המגלים עמדות גזעניות

;יישום חקיקה נגד אפליה5.

;יצירה ושימור קשרים עם קהילות מיעוטים6.



 Royal Canadian-כך לדוגמה מתחייב ה

Mounted Police – RCMP לגייס בקנדה

המקדם את  ,עובדים לשרותיו באופן שוויוני

השוויון והייצוג של כל חלקי האוכלוסייה 

;  המרכיבים את קנדה



שקיים קושי גדול מצד קבוצות מיעוט להיקלט במשטרה:

ובמקרים רבים השוטר נתפס , הקהילה מציבה קשיים לכך

;  על ידי רבים מתוכה כבוגד

מהערות עוקצניות ומיחס מפלה מצד  , המגויס סובל מדחייה

. עמיתים לעבודה

קבוצת  "הבדלי השכלה ותרבות שונה מאשר השוטרים מ

יוצרים בעיה בקבלת המהגר ובשילובו במשטרה  , "הרוב

למרות  , בעיה מוכרת למשל בקבלת בדואים למשטרה]

היא העובדה שאינם עוברים את , הרצון הגדול לגייסם

...[.  מבחני המיון



 גם משטרת ישראל עשתה זאת בעבר עם עולי

והיום היא עושה זאת עם עולי ; מרוקו וחבר העמים

;הנשים והערבים, אתיופיה ועם החרדים

  רק שמילת המפתח היא שוויון בחובות ושוויון

.ואפילו אפליה מתקנת; בהזדמנויות

האם זה המצב אצלנו?



האם השוטר ... 

בן המיעוטים  

ישרת בקרב  

קהילתו או 

–בתפקיד אחר 

סוגיית ההזדמנות  

השווה והאפליה 

המתקנת 

(Casey, 2000.)



גישה אינטגרטיבית ומתואמת של  1.
ואימוצה על , להכרה ברב תרבותיותהממשל

;ידי המשטרה

;גיוס ושימור מגויסים מקרב בני המיעוטים2.

;הדרכת אנשי משטרה בנושא יחס למיעוטים3.

',  קבוצת הרוב'סינון מועמדים לגיוס מקרב 4.
;המגלים עמדות גזעניות

;יישום חקיקה נגד אפליה5.

;יצירה ושימור קשרים עם קהילות מיעוטים6.



את האפליה  לא ינציחושהדרכות אלו , בסוגיה זו יש להיזהר

אלא יפעלו , "קבוצת הרוב"והדעות קדומות בקרב השוטרים מ

.  להבנה ולפתיחות כלפי המיעוט

 בעיה נוספת היא שהדרכות ניתנות בעיקר לשוטרים בהכשרה

,  כ"בדר, שוטרים ותיקים אינם משתתפים, אולם, הבסיסית

. בהדרכות

שהדרכות אלה לא יעשו במתכונת רגילה אלא  , האמנה ממליצה

.  במפגשים עם קהילת המיעוטים וכדומה, בקבוצות עבודה

לבחון את כל הקורסים וחומרי הלימוד, היא ממליצה, כמו כן ,

.ולהיווכח שהם מתאימים לגישה הפתוחה לשוני אתני תרבותי



!קריאה עלולה להזיק לבורותך, זהירות
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;הדרכת אנשי משטרה בנושא יחס למיעוטים3.
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  המשטרה צריכה להילחם באפליה בתוך דרגי המשטרה

בהפחדות  , אפליה שבאה לידי ביטוי בהטרדות, עצמה

.  ובנקיטת אמצעים אלימים כנגד בני המיעוטים

  עליה להעניש שוטרים הפוגעים בבני המיעוטים ולשנות

.  הרגלים פוגעים של השוטרים

  המשטרה צריכה לשאוף ליצור קשרים עם אוכלוסיית

. מקצועיותולנהוג בבני המיעוטים ב; המיעוטים

 במקרים בהם מותקפים  בחומרהעל המשטרה גם לטפל

.מיעוטים על רקע שונותם



גישה אינטגרטיבית ומתואמת של  1.
ואימוצה על , להכרה ברב תרבותיותהממשל

;ידי המשטרה

;גיוס ושימור מגויסים מקרב בני המיעוטים2.

;הדרכת אנשי משטרה בנושא יחס למיעוטים3.

',  קבוצת הרוב'סינון מועמדים לגיוס מקרב 4.
;המגלים עמדות גזעניות

;יישום חקיקה נגד אפליה5.

.יצירה ושימור קשרים עם קהילות מיעוטים6.



ישנו אי אמון בסיסי בין אוכלוסיית המיעוטים למשטרה  .

...לחלק ממיעוטים תרבות של סלידה מהמשטרה

ישנו צורך לגשר על הפער ולקרב בין קהילת המיעוטים  , לכן

.  למשטרה

 יש מקומות בהם מפעילה המשטרה קציני קישור בין

.המשטרה לקהילות המיעוטים



  רק שהמתכננים
לא לקחו בחשבון  

שהם : דבר אחד
.לא

  שכוונת רבים מידי
כמו –מהם 

צמחים ויצורים  
-פולשים בטבע 

להקריס את  
המדינה המארחת  

מבפנים  
.ולהשתלט עליה





מה עושים  

כשתוכנית
?נכשלת





תוך , כזהתכנון

, כדי תנועה

:נקרא

'תכנון דינאמי'



...משמע

מסתיים  לאתכנון 

כשההנהלה מאשרת תכנית  

.הוא רק מתחיל; לביצוע

אסור לדבוק בתכנון וצריך 

,  להבין שככל שנתרחק בזמן

הפער בין התכנון למציאות  

וצריך לשנות כל העת  ; יגדל

...'בתנועה'



נצמדות לתוכנית המקורית בכל מחיר  אבל ביורוקרטיות 

כי קריסת התוכנית מסמלת גם את  , ומגוננות עליה

!וזה מסוכן פוליטית, קריסת הרציונל שהנחה אותה



, זה הרקע למה שהמשטרה חוללה בעיר קלן

שאיתה פתחנו את , 2016בסילבסטר 

... ההרצאה



באותו  , כזכור
הותקפו  , לילה

מינית עשרות  
נשים ונשדדו בלב  
העיר קלן במהלך  

חגיגות השנה  
.  החדשה

  הקורבנות העידו כי
התוקפים היו  

...מהגרים



פרסמה , ובבוקר שאחרי הסילבסטר
שבה נמסר כי  , המשטרה הודעה שגרתית

,  חגיגות ליל הסילבסטר הסתיימו בשלום
תוך , ולא נרשמו בהן אירועים חריגים

הבעת תודה לשוטרים שפעלו באופן מיטבי 
.  במהלך הלילה

  לאירועי ההטרדות והאונס במהלך הלילה לא
.היה זכר בהודעות הרשמיות





נעלמה הדוברות המשטרתית לאן, אז

?א"בפרעות תשפ





שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  
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"ייצור ידע"



בתכנון דינאמי חכם 
והשתנות מתחייבת  

משטרות  , למשל)
(חבר העמים הבריטי

היצמדות לתוכנית  
המקורית תוך כדי  

גדלים שקרים
והולכים לציבור



הן דואגות כל העת  

את עצמן ' לתדלק'

...בלגיטימציה ציבורית



מי שמייצר בעיה נאלץ להתגונן ציבורית  , ואז

.ולהשתנות

שלא באוקטובר  , השוו את זה למשל עם העובדה

לא נאלצה ההנהגה  –א "ולא בפרעות תשפ2000

:הערבית לתת דין וחשבון או לשלם מחיר

 האשם היה המשטרה2000באוקטובר;

א הצליחה המשטרה להעביר את "בפרעות תשפ

...ה"להבהאשמה לארגון 





בארצות הברית הפרוגרסיבית מצאו את  

...המשטרה–האשם 



? ואיך זה ייגמר

!השד יודע





מקריסהלקח האמריקני הוא שהיעדר לגיטימציה 

זה סימן אזהרה למשטרות שמסתמכות  . משטרות

או על השלטון לבדם/על החוק ו



גישה אינטגרטיבית ומתואמת של  1.
ואימוצה על , להכרה ברב תרבותיותהממשל

;ידי המשטרה

;גיוס ושימור מגויסים מקרב בני המיעוטים2.

;הדרכת אנשי משטרה בנושא יחס למיעוטים3.

',  קבוצת הרוב'סינון מועמדים לגיוס מקרב 4.
;המגלים עמדות גזעניות

;יישום חקיקה נגד אפליה5.

.יצירה ושימור קשרים עם קהילות מיעוטים6.



שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

שלה מתי לאכוף  

ואיך



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

להיקלע  לאולהיזהר 

...לפער רלוונטיות
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