
 דרוש מ^פן במשטרה
 עמוק מזה עונים רבות, ועל מנת לעונות מצב

 למשמעו שינוי אסטרטגי מהותי. שינוי ממעלה
 , את הקיים לשונה, את המקובל לאתר ואת

 להחליף במערכת קונספטואלית חדשה.

 משטרת ישראל נמצאת במשבר
 זה עליה לעבור מהפך אמת

 שנייה שיהפוך את השחור לל1)ן
 הנתפס כיום כנכון וכראוי, וש

 תחומי כשל עיקריים של
 משטרת ישראל

 אם בוחנים את התנהלותה של משטרת ישראל בשנים

 האחרונות, אפשר להצביע על מספר תחומי כשל עיקריים,

 שחלקם נמצא רק במשטרה, וחלקם - במערכת אכיפת החוק

 כולה ובמנהל הציבורי בכלל. תיקון כשלים אלו אינו יכו7

 להתבצע באמצעות פעילות טכנית או מנהלית שגרתית, אלא

 מחייב שינוי פרדיגמטי במשטרה:

יבות  היעדר אחריות ומחו

 בכל דרגי הפיקוד, ובייחוד בדרגות הבכירות, חסרה מחויבוח

 בסיסית של נשיאה באחריות לתוצאות פעילות ניהולית ש7

 מפקדים. לכאורה, מתנהלת המשטרה על פי שיטת ״יעדים

 ומדדים״, אך בחינה מדוקדקת מראה, כי אין מחויבוח

 של ממש להשגת יעדים אמתיים, שניתן למדוד במונחים

 תוצרתיים. מערך הקידום של המשטרה, אינו מבוסס בדרך כל7

 על אחריות ומחויבות להשגת יעדי המשטרה, אלא על גורמים

 שונים לחלוטין שיתוארו בהמשך.

ד נכונה סת תפקי  היעדר תפי

 כוכב הצפון הארגוני בכל חברה הוא הגדרת תכלית הארגון,

 כלומר, הגדרת הסיבה המרכזית לקיומו של הארגון, המעצבח

 במידה רבה את אופיו הבסיסי, ומשפיעה מאוד על תפקודם ש7

 העובדים. משטרת ישראל פועלת עד היום על יסודות חוק בריט

 מנדטורי משנת 1922 שעודכן בשנת 1926, והגדיר את תפקיד

 המשטרה הבריטית בארן ישראל. ברור שהמטרה העיקריח

 של המשטרה המנדטורית הייתה לשלוט על ״הילידים״ בארץ

 ישראל, אך ברור שגישה בסיסית זו אינה ראויה למשטרה

 במדינה דמוקרטית.

 היעדר מקצועיות בשיטור

 מרבית השוטרים במשטרת ישראל פועלים בתפיסה מקצועיח

 הדומה מאוד לעבודת השוטר המנדטורי שהוצב בארץ ישראל,

 בהודו או בקניה. והו ״שיטור נאיבי״, המבוסס בעיקר על תגובה

 לאירועים המגיעים למוקד המשטרה. השוטר פועל כמעט

 ׳ני גימשי

 :ושטרת ישראל נמצאת במשבר עמוק מזה שנים רבות, ועל

 :זנת לשנות מצב זה עליה לעבור מהפך של ממש, שמשמעו

 לוינוי אסטרטגי מהותי. שינוי ממעלה שנייה שיהפוך את השחור

 ללבן, את הקיים לשונה, את המקובל לאחר ואת הנתפס כיום

 :נכון וכראוי, יש להחליף במערכת קונספטואלית שונה לחלוטין.

 :ושטרח ישראל פועלח עדיין במידה רבה על פי דפוסי עבודה

 l\1 המשטרה המנדטוריח, שעיצב שלטון הכיבוש המנדטורי

 :ארץ ישראל, בפקודת המשטרה משנת 1922. מצב זה מחייב

 :והפך פרדיגמטי, שמשמעות קפיצה חשיבתית וקונספטואלית,

 פי שתיאר תומס קון בספרו מבנה המהפכות המדעיות, את

ת ת המדע, שהתפתח בקפיצות ולאו דווקא בהתפתחו ו מ ד ק  א

.(Kuhn, 1962) זהליכית 

 שינוי פרדיגמטי ולא שינוי תהליכי
 שינוי פרדיגמטי, המכונה לעתים שינוי ממעלה שנייה, הוא

ipe1 בדפוסי חשיבה שבאמצעותם בני אדם מפרשים את 

 מציאות ומקנים לה את משמעותה הרלוונטית. פרדיגמה

 ־זשיבתית מגדירה את המשמעויות שמקנה אדם למציאות,

 :עיקר בהיבטים של נכון ולא נכון, טוב ורע, צודק ולא צודק,

 אוי ולא ראוי. פרדיגמה חשיבתיח חדשה, הנה מהפכה השוברת

 ין ת היש, ומציבה חלופות חדשות ושונות לגמרי מהמצב הקיים

 יןברהם אבינו נאלץ להרוס את הקיים הכובל, לשבור את פסל

 *ביו ולעזוב את ארצו ומולדתו ואת בית אביו, על מנת לנתץ

 >ןת כבלי הפרדיגמה הקיימת של עבודת אלילים, ולעבור שינוי

 :זהותי של אמונה באל אחד. משה, גליליאו, דקארט, ניוטון,

 יןיינשטיין, הוקינג, הרצל או בן גוריון, הם דוגמאות לאישים

ו בעצמם, והובילו שינוי פרדיגמטי שיצר מערכת חדשה  והשתנ

 שונה של תפיסת העולם.

 כדי להטמיע שינוי אמתי שייצור מהפך בארגון, נחוץ חזון

 יןרגוני חדש, שייתן מענה חלופי לסוגיות יסוד בארגון, כמו,

 לשם מה קיים הארגון? מהי תמונת העתיד הראויה והרצויה

 1ל הארגון? מהי ליבת היסוד הערכית של הארגון? מהם

 זדרי העדיפויות העיקריים? ומהו טבעם של דפוסי הפעילות

 עיקריים שבאמצעותם משיג הארגון את יעדיו המרכזיים?



 ויילד(2006), שחוקרת פרשיות של שחיתות משטרתית בדרום

 המדינה, מצביעה על אפשרות חלחול סינדרום ״אוכלי העשב״

 •אוכלי הבשר לתרבות הארגונית של משטרת ישראל.

 מקי הכשלימ במשטרה
 משטרה יעילה בחברה דמוקרטית חייבת לבסס את פעילותה

 על אמון הציבור בכלל, ועל אמון מערכת אכיפת החוק בפרט

 הכשלים בתפקודה של משטרת ישראל שנחנו לעיל, וכשלים

 נוספים שקצרה יריעת המאמר מלהכילם, מסבים נזקים חמורים

 למשטרה, ופוגעים ישירות בביטחון הציבור ובאיכות חייו. הנזקים

 העיקריים כוללים: פגיעה באמון הציבור במשטרה; פגיעה

 בפעילותה המערכתיח של אכיפח החוק; פגיעה במקצועיות

 השוטרים וביעילות המשטרה; פגיעה במורל השוטרים; פגיעה

 בנכונות הציבור לשתף פעולה

 עם המשטרה ופגיעה בשלטון

 החוק.

 המהפך הנדרש
 במשטרת ישראל

 על מנת לתקן את הבשלים

 שנחנו לעיל, דרוש שינוי מהות

 במשטרת ישראל, בעיקר שינו

 בתרבות הארגונית שלה. כמו

 בכל שינוי מהותי, יש לנפץ

 בשלב הראשון את כבלי

 הפרדיגמה הקיימת, ולבנות

 בהמשך תרבות ארגונית חדשה

 היוזמות העיקריות שירכיבו

 את השינוי הפרדיגמטי צריכות

 לכלול את עשרת העקרונות היישומיים שלהלן:

 בניית שרשרת של אחריות ומחויבות

 ש להטמיע במשטרה תפיסה ארגונית של מחויבות ואחריות

 1תוצרים ארגוניים, הניתנים למדידה אמתית. תפיסה זו צריכה

 להיטמע בבתי הספר של המשטרה, במערך ההדרכה ובכל שדרות

 הפיקוד.

 שום שיטור קהילתי אמתי

 כשנת 1994 החליט מפכ״ל המשטרה דאז אסף חפן, על יישום

 אסטרטגיית שיטור קהילתי בישראל, החלטה שאמורה הייתה

 לחולל שינוי פרדיגמטי בתפקוד משטרת ישראל. השיטור

 הקהילתי, באופניו השונים, משמש כיום באסטרטגיית השיטור

Reichel,) המרכזית במרבית המשטרות המתקדמות בעולם 

 2005). יישום אסטרטגיית השיטור הקהילתי נכשל בישראל,

 ללא פעילות יזומה משותפת, שיטתיח וממוקדת, עם גורמים

POP, Problem) אזרחיים. מתודת ״שיטור לפתרון בעיות״ 

 Oriented Policing), הנה דוגמה לשיטור מקצועי, המחייב

 טינוי תודעתי ומקצועי מהותי בקרב השוטר בישראל.

 בזבוז משאבים

 למרות הדרישות החוזרות של מפקדי המשטרה להגדלת תקני

 המשטרה, ניתן למצוא שטחים רחבים הנגועים בבזבוז משאבים,

 ׳בכפילויות בתקנים ובבעלי תפקידים. אחוז הקצינים, במיוחד

 כעלי הדרגות הגבוהות, גבוה בהרבה מהמקובל בארגונ

 השטרה אחרים. תפקידים שממלאים קצינים בדרגות מפקח או

 1קד בארגוני משטרה אחרים, מבוצעים בישראל על ידי קצינים

 :דרגות בכירות, כמו סגן ניצב או ניצב משנה. חופעה זו בולטת

ן  כמיוחד במטה הארצי של משטרת ישראל, שם כרבע מתו

 אלפי השוטרים הם קציגים.

 ניהול לקוי של מערך
 וזקידום והתגמול

 איכות תפקודה של כל

 השטרה בעולם תלויה

 כמידה קריטית באיכות

 טוטרי השטת, ובעיקר

 כאיכות הפיקוד. הקידום

 נמשטרת ישראל מבוסס

 כמידה רבה על שיטת ״מדור

 קרובים״ ו״חבר מביא חבר״.

 כשנים האחרונות התפתחה

 זרבות ארגונים שבמסגרתה

 הקודמים השוטרים, ובייחוד

*  ״ציני המשטרה, בעיקר על •
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 £י קרבחם לבעלי חפקידים

 בכירים, או לחילופין על פי קרבתם לפוליטיקאים ולחברים

 כמרכזי םפלגות שונות. תהליכי קידום אלו יוצרים נזקים

 המורים כמו שחיתות ארגוניח, חוסר מוטיבציות ושאיפה

 לבינוניות ומטה.

פעות שחיתות ת חו ו ח ת פ ח  ה
פעת השחיתות קיימת בארגוני משטרה רבים בעולם, והיא ו  ז

 :ובעת מגורמים המובנים בטבעה של עבודת המשטרה כמו

זממת, שימוש בכוח, נגישות לנושאים אינטימיים, לכידות : 

 קבוצתית, חשיפה למצבי סיכון, חיכוך עם עולם הפשע ועוד

 (אמיר, 1998; גימשי, 2003). משטרת ישראל נודעה במשך

 טניס רבות כמשטרה נקיית כפיים יחסית. אולם בשנים

 האחרונות מתגלות לעין הציבור פרשיות שחיתות משמעותיות,

 המעורבים בהן שוטרים זוטרים ובכירים כאחד. ממצאי ועדת



ח ו ת פ ל ך י ר ^ ש א ר ך ו נ י ת ן י נ ^ ו ש א ר ב ך ו נ י ח 7 ק ן ר ע  הפיקוד. מ

 דלתות ל׳׳מתריעים בשער״ מפני התנהגויות פסולות ש7

 שוטרים וקצינים. קצין חינוך ראשי ישמש כזרועו הניהוליח

 החשובה של המפקח הכללי, שצריך לשאת באחריות אישיח

 לתופעות השחיתות במשטרה. תפקידו המרכזי של קצין חינון

 ראשי הוא לשמש מנגנון מקצועי להבנייתה של תרבות ארגוניה

 אתית, הדוחה כל שחיתות ארגונית. ראוי להדגיש כי האחריוח

ד ק פ  הישירה להתנהגות האתית של השוטרים, נתונה בידי מ

 המשטרה בכל רמות הפיקוד, ומערך החינוך הוא מנגנון מקצועי

 בלבד.

 קידום מחקרי משטרה

 התבססות על מדידה והערכת ביצוע מקצועית, היא תנאי

 הכרחי להפיכתה של ״משטרה נאיבית״ למשטרה מקצועית.

 המשמעות היא שכל פעילות שיטור, העושה שימוש במשאבי

 המשטרה או במשאבים של גורמים אזרחיים, תימדד בצורה

 מובנית ושיטתית, על פי עקרונות של ניהול איכות, בעיקר ע7

 בסיס ״תשומות ותפוקות״. מקור אמין אחר למדידה להערכה

 איכות הם מחקרים שצריכים להתבצע על ידי מוסדות אקדמיים,

 במיוחד על ידי מחלקות המתמחות במדעי המשטרה ובאכיפח

 החוק (criminal justice studies). ראוי ליזום את הקמתו

 של מוסד מחקר בחסות אקדמית, אשר ישמש כמרכז למחקרי

 משטרה, בדומה ל- Police Foundation, שתרם תרומה

 חשובה לקידום איכות השיטור במשטרות בארצות הברית.

ת יחידות שיטור עירוניות (יש׳׳ע) מ ק  ה
 אלה יופעלו באחריותו הישירה של ראש העיר, ייתנו מענה

 יעיל לבעיות של ביטחון אישי וסדר ציבורי מידי. יחידות אלו

 יורכבו משוטרים במעמד שט״ם (שוטרים מיוחדים), שיופעלו

 על ידי אגף הביטחון העירוני, לצורת טיפול בעבירות ובמפגעים

 הפוגעים באיכות חיי התושבים. שוטרים אלו ישמשו כאמצעי

 אופרטיבי בידי ראש העיר, לשם מימוש אחריותו להקנייח

 איכות חיים לתושבי העיר.

רגנת בינלאומיח ות למאבק בפשיעה מאו ת סוכנ מ ק  ה

 בעקבות תהליכי הגלובליזציה בעולם, אנו עדים להתפתחותה

 המואצת של פשיעה מאורגנת בינלאומית (גימשי, 2007).

 לדפוס זה של פשיעה מאפיינים מיוחדים, המתייבים התמודדוח

 בשיטות, בכלים ובתפיסות מקצועיות, השונות לגמרי

 מהתמודדות עם פשיעה מדינתית מקומית. מכאן מתחייבח

 הקמתה של יחידת שיטור מיוחדת ושונה לחלוטין מיחידוח

 המשטרה הקיימות. יש להקים סוכנות למאבק בפשיעה

 בינלאומית, שתפעל במודל של סוכנות ה- FBI האמריקנית,

. יחידה  או במודל של שירות הביטחון הכללי בישראל(שב״כ)

 וו תפעל על פי תרבות ארגונית ייחודית, יוקנו לה אמצעים

 הפועלת, כאמור, על פי דפוסי שיטור נאיביים ובלתי מקצועיים.

 אחד היסודות המרכזיים של שיטור קהילתי, הנו תפיסת תפקיד

 המעוגנת בשמירה על שלומו וביטחונו של הפרט, ולא באכיפת

 החוק בלבד.

 הפיכת השוטר לפרופסיונל
 דמות השוטר בישראל צריכה להשתנות באופן מהותי, מעיסוק

 לפרופםיה. המשמעות היא פעילות על פי עקרונות של ״שיטור
 לפתרון בעיות״, יצירת שותפויות על פי עקרונות השיטור הקהילתי,

 הטמעת עקרונות של מדידה והערכת ביצוע, יצירת גוף ידע

 מחייב, הקניית השכלה אקדמית רלוונטית בתחום ״קרימינולוגיה

 ואכיפת החוק״(criminal justice), הקניית התמחות מקצועית

 במקצועות השיטור הייחודיים, וביצוע תפקידים אלו לאורך זמן,

 וללא הפרעות מבצעיות.

 התייעלות ומיצוי משאבים מיטבי

 התייעלות, פירושה ניצול טוב יותר של המשאבים העומדים לרשות

 המשטרה, לצורך השגת יעדי המשטרה. בין צעדי ההתייעלות

 הנדרשים והאפשריים, ניתן להצביע על: צמצום משמעותי בכמות

 השוטרים המוצבים במטה הארצי של המשטרה ובמטות המחוזות

 והמרחבים; צמצום ניכר בתקני הקצונה במשטרת ישראל, בכלל,

 ובקרב תקני הקצונה בפרט; ביטול כל מטות המרחבים והעברת

 השוטרים והתקנים לתחנות המשטרה לצורכי סיור, תנועה,

 חקירות, מודיעין והפעלת מתנדבים; העברת מרבית פונקציות

 ההדרכה וההכשרה לידי מוסדות אקדחאיים אזרחיים. אזרוח כל

 התפקידים המנהלתיים, שאינם מתייבים הפעלת סמכויות שוטר.

 בניית מערכת קידום איכותי

 בניית מערכת םיון וקידום שתתבסס על עקרונות של איכות

 ומצוינות. מערכת קידום כזו צריכה להיות מופעלת באמצעות

 מערכת איזונים ובלמים ראויה, שתכלול גם השתתפותם של בעלי

 מקצוע אזרחים, בקביעת קידומם של שוטרים וקצינים. יש לפתוח

 את מערך שיבון בעלי תפקידים גם בפני בעלי מקצוע ראויים

 מהמגזר האזרחי, והשיכון צריך להתבסס על עקרונות של מכרז

 פתוח. עדיפות בקידום צריכה להינתן לשוטרים ולקצינים אשר

 הוכיחו ביצוע איכותי בעבר, והוערכו באופן אובייקטיבי כבעלי

 פוטנציאל עתידי חיובי.

 מאבק אפקטיבי בשחיתות

 בעבר שימש קצין חינוך ראשי של המשטרה, כגורם המקצועי

 טהוביל את המאבק בשחיתות במשטרה, בעיקר באמצעות

 הטמעת ערכים והתנהגות אתית. תפקיד זה התמוסס במהלך

 השנים, כאשר צורף לתפקידים נוספים, ואיבד בכך את יכולותיו

 העיקריות. בנייתה של מערכת חינוך יעילה, צריכה לשמש

 כמנגנון העיקרי להטמעת התנהגות אתית, בעיקר בשדרת



 כי מנהיגות המובילה שינוי אמתי, טומנת בחובה סיכוני•

 מהותיים למנהיג. ההיסטוריה האנושית מלאה בדוגמאות ש7

 מנהיגים שנרצחו ממש (גנדי, קנדי, רבין), או שנרצחו מנטליח

 וחברתית כמו בן גוריון שגלה לשדה בוקר או מנחם בגין

 שהסתגר בביתו בירושלים. מנהיגות אמתית מחייבת הליכר

 חכמה נגד הזרם הקיים והמקובל. היא מחייבת הפעלת סמכוח

 בלתי פורמלית, עיגון בערכים ובמוסר, ניהול פרדוקסים, אומץ

 לב, נטילת סיכונים ונחישות של רן למרחקים ארוכים.

רות  מקו
 אמיר, מ.(1998). כות בפיקות, התנהגות אלימה של שוםרים:
 אנשים, מצבים וארגון, יחשלים: המשרד לביטחון הפגים, לשכת

 המדען הראשי.
 גימשי, ד.(2007). מערכת הצדק בפלילים, אכיפת השק בחברה

 דמוקרטית (בדפוס).
 גימשי, ד.(2003). משםרה ותברה, ירושלים: משטרת ישראל, המטה

 הארצי.
 גימשי, ד.(1992). פיתוח מנהיגות במשטרת ישראל: ספר יסוד, ירושלים

 משטרת ישראל, המטה הארצי, מתלקת הדרכה והוצאה לאור.
Daley, R. (1978). P r i n c e of t h e city, t h e t r u e s t o r y of a 
zop w h o knew t o o m u c h . Boston: Houghton Mifflin. 
Kotter, J. (1996). L e a d i n g c h a n g e . Cambridge: 
Harvard Business School Press. 
Reichel, P. (2005). C o m p a r a t i v e c r i m i n a l j u s t i c e 
systems. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice 
Hall. 
Wilson, J. & Kelling, G. (1982). Broken windows: 
Police and neighborhood safety. The A t l a n t i c M o n t h l y , 
249,46-52. 

 מקצועיים מיוחדים ולסוכנים יינתנו תנאי שירוח ייחודיים.

 בניית שתי זרועות שיטור

 מוכוונות המשטרה להתמודדות עם תופעת הטרור המאיימח

 על תושבי ישראל ופוגעת בהם, מפחיתה מיכולתה המקצועיח

 והארגונית של המשטרה לטפל בבעיות הפשיעה, ופוגעח

 ביכולתה להעניק שירות איכותי לתושבים. פיצול המשטרר

 לשתי ורועות ייעודיות נפרדות; זרוע שיטור ואכיפת חוק

 מחד, וזרוע ביטחון וסדר ציבורי, מאידך, יאפשר לשתי

 זרועות השיטור להתמקצע בתחומי אחריותם. בראש כל ורה!

 יוצב סגן למפקח הכללי, שיישא באחריות לפעילות הייעודית,

 זרוע שיטור ואכיפת חוק, תישא באחריות למאבק בפשיער

 ובעבריינות ולמתן שירותי המשטרה לתושבים. זרוע ביטחו!

 וסדר ציבורי, תפעל בעיקר ככוחות ז׳נדרמריה מרוכזים,

 שתפקידם העיקרי להיאבק בטרור ובהפרות סדר בקנה מידר

 גדול. זרוע הביטחון והסדר הציבורי, חשמש ככוח עתודר

 לתגבור יחידות המשטרה הטריטוריאליות, בפעילות יזומה או

 במצבי חירום.

 תנאי הכרתי לשינוי: מנהיגות
 על מנת לבצע שינוי של ממש ולהטמיעו במשטרה, י4
 צורך בביטוי אמתי של מנהיגות, בעיקר מצד המפקח הכלל1

 של המשטרה ושל השר לביטחון פנים. שינוי ארגוני יעורו

 התנגדות מצד אנשים בארגון, החשים מאוימים על ידו. שינוי

 כזה במשטרה ייצור בעקבותיו התנגדות עצומה, במיוחד מצז

 קצינים בכירים, שיתפסו אותו כאיום על מעמדם האישי וע7

 סמכויותיהם. מכיוון שהשינוי המוצע הוא שינוי עמוק ורחב

 היקף בתרבות הארגונית של המשטרה, הדבר מחייב תכנון

 אסטרטגי רב מהלכים, שיוכל לצאת לפועל רק בהובלתו

 הישירה של המפקח הכללי, ובתמיכתו החזקה והנחושה ש7

 השר לביטחון הפנים. מהלך של שינוי אסטרטגי ממעלה שנייה,

 מחייב אורך נשימה לשנים רבות, ואין לצפות שהשינוי יתרח!£

 מהר וללא התנגדויות, כי אז לא מדובר בשינוי של ממש. ייתכן

 שיהיה צורך להחליף חלק מהקצינים הבכירים, אשר לא יסתגלו

 לשינוי, ויגלו התנגדות חזקה במיוחד, בבחינת ניפון פסלי

 האלילים בחצר ביתו באור כשדים, של תרח אבי אברהם.

 מנהיגות אמתית היא עשיית הדברים הראויים והנכונים.

,(Kotter, 1996) ולאו דווקא עשיית הדברים בצורה נכונה 

m ,הביטוי המנהיגותי הנדרש להובלת השינוי במשטרה 

 היכולת לחבר את השוטרים ואת קציני המשטרה לנכון ולראוי

 ולהשפיע על אנשי המשטרה שיאמצו את החוון הארגוני החדש.

ת ק ה ישנה ב  כתפיסת העולם האישית שלהם. רק חיבור מ

 השוטרים את מערכת האמונות, הדעות והתפיסות המקצועיוח

 שלהם, בהתאמה למחחייב בשיטור איכותי. לסיום צריך לוכור,


