
ד"ר באדי חסייסיد. بادي حسييس

שותפות ודיווחיות 
 ביחסים בין 
 משטרת ישראל 
לבין החברה הערבית

الشراكة ومسؤولية 
المحاسبة في العالقة 
بين شرطة اسرائيل 

والمجتمع العربي

بحث مواقف
2014 סקר עמדות



الشراكة ومسؤولية المحاسبة في العالقة بين 
شرطة اسرائيل والمجتمع العربي
 שותפות ודיווחיות ביחסים 

בין משטרת ישראל לבין החברה הערבית

د. بادي حسييس
معهد علم االجرام, الجامعة العربية

ד"ר באדי חסייסי
המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

2014 סקר עמדות
بحث مواقف



יוזמות קרן אברהם, 2014  ©

ניתן לצטט ולהעתיק מן הפרסום בציון המקור

הפקת פרסום זה התאפשרה הודות לתמיכתם הנדיבה של:
The Alan B. Slifka Foundation
The U.S. Embassy, Tel Aviv
The United States Institute of Peace
The opinions, findings and conclusions or recommendations stated herein are those of the 
authors and do not necessarily reflect the views of the United States Department of State or 
the United States Institute of Peace.

מפרסומי יוזמות קרן אברהם:

אחריות ממשלתית לשילוב ושוויון יהודי-ערבי במדינת ישראל )2008(. פורסם גם בערבית ובאנגלית.  ⋅
ערים ואזורים מעורבים: פני המחר של מדינת ישראל )2009(. הפרסום הופיע כפרסום תלת־לשוני   ⋅

בעברית, בערבית ובאנגלית.

התועלת הכלכלית של שילוב ושוויון בין ערבים לבין יהודים בישראל )2009(. הפרסום הופיע בעברית   ⋅
עם תקציר מנהלים בערבית ובאנגלית.

מיפוי מפגעים סביבתיים ברשויות יהודיות וערביות בלב הגליל )2010(. הפרסום הופיע בעברית עם   ⋅
תקציר בערבית ובאנגלית.

שיטור בחברה משוסעת, קורס תנ"צים )2010(. פורסם גם באנגלית.  ⋅
שריקאת חיאה — מודל התערבות לקידום תעסוקת נשים ערביות )2011(. הפרסום הופיע כפרסום   ⋅

תלת־לשוני בעברית, בערבית ובאנגלית.

שילוב הערבים אזרחי ישראל במערכת הבריאות — סיפור הצלחה? )2011(. הפרסום הופיע כפרסום   ⋅
דו־לשוני בעברית ובערבית.

 .)2011( בעידן העיור  וכלכליים; תמורות  — מאפיינים חברתיים, דמוגרפיים  בנגב  החברה הבדואית   ⋅
פורסם גם באנגלית.

המחאה החברתית והחברה הערבית בישראל — קיץ 2011 )2011(.  ⋅
תחבורה ציבורית ביישובים ערביים — בין תכניות ממשלתיות למציאות בשטח )2012(. הפרסום הופיע   ⋅

כפרסום דו־לשוני בעברית ובערבית.

ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל — מחקר עמדות לקראת הבחירות לכנסת   ⋅
ה-19 )2012(. הפרסום הופיע כפרסום דו־לשוני בעברית ובערבית.

אוגדן מידע — החברה הערבית בישראל, מהדורה שנייה )2013(.   ⋅
שירותי ממשלה מקוונים בשפה הערבית — תמונת מצב )2013(. הפרסום הופיע כפרסום דו־לשוני   ⋅

בעברית ובערבית.

אוגדן מערכי הכשרה — שיטור בחברה רב־תרבותית: המשטרה והחברה הערבית בישראל )2013(.  ⋅
השפה כגשר תרבותי — "יא סלאם", מודל חינוך לחיים משותפים )2013(. הפרסום הופיע בעברית עם   ⋅

תקציר בערבית ובאנגלית.

מוכנות היישובים הערבים לחירום )2013(. הפרסום הופיע בעברית עם תקציר בערבית ובאנגלית.  ⋅
קייאדה סייאסייה — מערך הכשרה: השתתפות ומנהיגות פוליטית בחברה הערבית )2014(. הפרסום   ⋅

הופיע כפרסום דו־לשוני בעברית ובערבית.

www.abrahamfund.org פרסומי יוזמות קרן אברהם ניתנים להורדה מאתר האינטרנט



3 תוכן העניינים

תוכן העניינים

5 פתח דבר 

7 תקציר מנהלים 

9 مقّدمة )פתח דבר בערבית( 

11 ملّخص املدراء )תקציר מנהלים בערבית( 

13 רקע 

13 היחסים בין המשטרה למיעוטים   

15 יחסי משטרה ומיעוטים בחברות שבהן שסעים עמוקים   

18 דיווחיות המשטרה ושקיפותה   

19 שיתוף הקהילה ככלי להגברת דיווחיות   

20 יחסי המשטרה והמיעוטים בישראל   

21 דיווחיות במשטרת ישראל   

 23 סקר עמדות 

23 הממצאים 

42 מבט על האוכלוסייה הערבית   

54 סיכום 

60 מקורות 

תרשימים ולוחות

20 שותפויות, דיווחיות ואמון הציבור במשטרה  תרשים 1: 

24 העמדות לגבי רמת הדיווחיות של המשטרה  לוח 1: 

25 העמדות לגבי שותפות האזרחים בעבודת המשטרה  לוח 2: 

 26 נכונות האזרחים להתנדב למשטרה  לוח 3: 

 27 אמון הציבור במשטרה  לוח 4: 

29 העמדות לגבי ההוגנות והשוויוניות ביחסה של המשטרה לאזרחים  לוח 5: 

30 העמדות לגבי הפשיעה והפחד מפשיעה  לוח 6: 



שותפות ודיווחיות ביחסי המשטרה והחברה הערבית 4

31 העמדות לגבי פעילות המשטרה   לוח 7: 

 33 העמדות לגבי הנכונות לפנות ולסייע למשטרה  לוח 8: 

35 הנכונות לדווח למשטרה על פשיעה  לוח 9: 

36 העמדות לגבי איכות השירות הניתן במשטרה  לוח 10: 

37 ההעדפות לקבלת שירות משוטרים על פי מוצאם האתני  לוח 11: 

38 שפת השירות המועדפת   לוח 12: 

39 המגע עם המשטרה  לוח 13: 

40 נסיבות המגע עם המשטרה   לוח 14: 

האמון במשטרה ועמדות לגבי הוגנות המשטרה בקבוצות בקרב  לוח 15: 

43 החברה הערבית 

45 פחד מפשיעה בקבוצות בקרב האוכלוסייה הערבית  לוח 16: 

העמדות לגבי פעילות המשטרה בקבוצות בקרב   לוח 17: 

46 האוכלוסייה הערבית 

העמדות לגבי שיתוף פעולה עם המשטרה בקבוצות בקרב  לוח 18: 

47 האוכלוסייה הערבית 

48 הנכונות לדווח למשטרה בקבוצות בקרב האוכלוסייה הערבית  לוח 19: 

50 הנכונות להתנדבות בקבוצות בקרב האוכלוסייה הערבית  לוח 20: 

העדפות לגבי שיוכו האתני של השוטר נותן השירות בקבוצות   לוח 21: 

51 בקרב האוכלוסייה הערבית  

52 העדפות לגבי שפת השירות בקבוצות בקרב האוכלוסייה הערבית  לוח 22: 

53 נסיבות המגע של האוכלוסייה הערבית עם המשטרה  לוח 23: 



5 פתח דבר

פתח דבר

משטרות רבות בחברות משוסעות בעולם מתמודדות עם אתגר רב־פנים. על פי רוב 

היחסים בין קבוצות המיעוט לבין המשטרה מבטאים את הקונפליקט בין המיעוט 

לבין המדינה וקבוצת הרוב, קונפליקט המתנקז למפגש עם המשטרה. לפיכך אין 

אמון רב בין המשטרה לקבוצת המיעוט: המשטרה אינה מעניקה לה שירותי משטרה 

איכותיים ושוויוניים והאזרחים המשתייכים לקבוצת המיעוט מסרבים לעתים לראות 

במשטרה גוף אכיפה לגיטימי.

התמודדות עם מציאות מורכבת זו לנוכח מצוקת הפשיעה והאלימות המאפיינת 

לרוב את קבוצות המיעוט מצריכה לבצע רפורמות בעבודת המשטרה ולשנות את 

מדיניותה בעבודתה עם קבוצות אלה. הרפורמות מתמקדות בבניית יחסי אמון בין 

הצדדים באמצעות הגברת הדיווחיות והשקיפות מצד המשטרה, ביצירת מנגנונים 

של הידברות בין הצדדים ובשיתוף הציבור בעבודת המשטרה בקהילה.

אתגרים אלה מעסיקים גם את המשטרה ואת החברה הערבית בישראל. עמותת 

יוזמות קרן אברהם פועלת בשנים האחרונות במסגרת מיזם "קשרי חברה ערבית-

אמון  יחסי  ביניהן  לבסס  הערבית  לחברה  והן  למשטרה  הן  לסייע  כדי  משטרה" 

ולשפר את שירותי המשטרה ביישובים הערביים. לאחרונה אנו עדים לתחילתו של 

להידוק  מבוסס־הקהילה,  השיטור  תפיסת  לחיזוק  פועלת  חיובי: המשטרה  תהליך 

מנהיגיו.  ועם  הערבי  הציבור  עם  שותפויות  ולבניית  הערבית  החברה  עם  הקשר 

הציבור הערבי מצדו החל לתבוע שירותי משטרה איכותיים וחיזוק האכיפה ביישובים 

הערביים ופועל להידברות עם המשטרה למען מאבק משותף באלימות מחד גיסא 

ולמען הגנה על זכויותיו מאידך גיסא.

המחקר הנוכחי בדק את עמדות הציבור הערבי כלפי המשטרה. הנתונים מלמדים 

בו  שוררת  ועדיין  הערבי  בציבור  דיו  מבוסס  אינו  עדיין  כלפי המשטרה  האמון  כי 

תחושה של היעדר ביטחון אישי. יתר על כן, האזרחים הערבים סבורים כי המשטרה 

אינה משרתת אותם באופן המיטבי, אך עם זאת המחקר מגלה כי בקרב הציבור 

הערבי ישנה נכונות רבה יחסית להשתתפות במאבק באלימות ובשיפור הביטחון 

האישי של התושבים בקהילותיהם.

לציבור הערבי, תוך התגברות על  בין המשטרה  הידוק הקשרים  כי  אנו מאמינים 

המשברים שבדרך, יחזקו את האמון ההדדי בין שני הצדדים ויאפשרו אכיפה יעילה, 

הנתפסת בחברה הערבית כלגיטימית וכחלק מן המאבק בפשיעה ובאלימות.

ד"ר ת'אבת אבו ראס אמנון בארי-סוליציאנו   

מנכ”לים שותפים, יוזמות קרן אברהם  
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7 תקציר מנהלים

תקציר מנהלים

בעיני הציבור, המושגים "שותפות הציבור", "דיווחיות המשטרה" ו"לגיטימיות המשטרה" 

שלובים זה בזה והם מרכיבים מרכזיים בתפקודה של המשטרה, בייחוד בחברות 

למילוי  אחראית  שאינה  הישראלית. משטרה  החברה  כגון  עמוקים  שבהן שסעים 

חובותיה על פי סמכויותיה ואינה מספקת לציבור דין וחשבון על תוצאות פעולותיה, 

בבואה  בקשיים  תיתקל  ואף  ביעילות  ולתפקד  הציבור  אמון  את  לרכוש  תתקשה 

רבות  השכילו  האחרונים  העשורים  במהלך   .(Flecher, 2005) משימותיה  את  לבצע 

ממדינות העולם להבין סוגיה זו והחלו להשקיע משאבים רבים בפיתוח אסטרטגיות 

שיטור חדשות, המכירות בחשיבותו של הקשר בין הציבור לבין המשטרה כאמצעי 

לרכישת אמון ולגיטימיות מצד הציבור. שיטת שיטור זו כבר ידועה בחברות רבות 

 Weisburd( "במערב ומיושמת בעיקר בהשראת האסטרטגיה של "השיטור הקהילתי

 .)& Braga, 2006; National Research Council, 2004; Sunshine & Tyler, 2003

דו"ח זה מבקש להציג דיון תאורטי ואמפירי על שותפות הציבור ועל מנגנוני הדיווחיות 

את  ולבחון  אלה  מושגים  להגדיר  עמוקים,  שסעים  שבהן  בחברות  המשטרה  של 

חשיבותם לתפיסת הלגיטימיות של המשטרה בעיני הציבור ככלל ובעיני קבוצות 

מיעוט בפרט. כמו כן יציג הדו"ח נתונים אמפיריים מסקר עמדות שנערך במהלך 

דצמבר 2013 ובחן את העמדות של קבוצת הרוב היהודית ושל קבוצות המיעוט 

הערבי בישראל כלפי המשטרה. בקצרה ייאמר כי הנתונים מלמדים שעל פי תפיסת 

המשיבים, יהודים וערבים כאחד, רמת הדיווחיות של משטרת ישראל נמוכה. רמת 

האמון במשטרה בקרב המשיבים הערבים הייתה נמוכה יחסית בהשוואה ליהודים 

גילו  וגם ערבים  יהודים  גם  והנכונות לסייע למשטרה. מנגד,  גם הלגיטימציה  וכך 

נכונות רבה לשותפות עם המשטרה ולהתנדבות בה. 

ליהודים  הערבים  המשיבים  בין  העמדות  פער  שלמרות  מלמדים  אלה  ממצאים 

המשטרה  בין  היחסים  מערכת  לשיפור  הסיכויים  רבים  עדיין  המשטרה,  כלפי 

לקהילה הערבית בישראל. שיפור זה מותנה בהידוק הקשר בין המשטרה לציבור 

הערבי. אחד המנגנונים שדו"ח זה מצביע עליו כאמצעי להגברת האמון של הציבור 

במשטרה הוא הגברת הדיווחיות והשקיפות של המשטרה בקרב הציבור הישראלי 

בכלל ובקרב המיעוט הערבי בפרט.

גם  היהודי למיעוט הערבי, אלא  בין הרוב  רק  נעשתה הבחנה לא  הנוכחי  בסקר 

בין ערבים תושבי הגליל והמשולש לבין ערבים תושבי הערים המעורבות וערבים 

עמדות  בין  המבדילים  אחדים  מאפיינים  העלו  הממצאים  הנגב.  תושבי  בדווים 

תושבי  והערבים  בדרום  הבדווים  עמדות  לבין  והמשולש  הגליל  תושבי  המשיבים 
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הערים המעורבות. בהשוואה לערבים תושבי הגליל והמשולש, המשיבים הבדווים 

בנגב ותושבי הערים המעורבות הביעו עמדות שליליות יותר כלפי המשטרה וביטאו 

נכונותם המעטה של  בייחוד בלטה  יחסית להיפגע מעברות אלימות.  גדול  חשש 

המשיבים תושבי הערים המעורבות לסייע למשטרה ולהיות שותפים פעילים במיגור 

הפשיעה בקהילה. 

הדו"ח הנוכחי מציב לא מעט אתגרים. כאמור, המשיבים סברו כי רמת הדיווחיות 

)המבנה  הדיווחיות  להרחבת  המפריעים  מבניים  ומכשולים  נמוכה,  המשטרה  של 

שיש  ומורכב  מרכזי  אתגר  הם  הפנים(  בביטחון  והטיפול  המשטרה  של  הריכוזי 

להביאו בחשבון בכל רפורמה המבקשת להדק את הקשר בין האזרחים למשטרה 

ולהגביר את האמון בה. לפיכך, אם יבחר המטה הארצי של משטרת ישראל לבזר 

את הטיפול בקהילה, לקבל החלטות ברמה המקומית ולעודד את מפקדי התחנות 

להיענות לצורכי הקהילה ולמצוקותיה, ייתכן שתגבר רמת הדיווחיות של המשטרה 

בעיני הציבור וכך גם האמון בה. 

✦ ✦ ✦

ברצוני להודות למר רועי זמיר, עוזר המחקר, שסייע רבות בהכנת הדו"ח על חלקיו 

השונים. תודה מיוחדת שלוחה לשני עמיתיי מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה 

העברית, ד"ר טל יונתן-זמיר על עזרתה בהכנת השאלון לסקר וד"ר סימון פרי על 

הערותיו המועילות.

ד"ר באדי חסייסי  



9 مقدمة

مقدمة
ومتنوعة. يف  تحديات مختلفة  املنقسمة  املجتمعات  العاملة يف  الرشطة  أجهزة  العديد من  تواجه 

الغالب، تعكس العالقات بني األقليات وبني الرشطة الرصاع القائم بني األقلية من جهة وبني الدولة 

ومجموعة األغلبية من جهة أخرى. بناًء عىل ذلك نجد أن مستوى الثقة بني الرشطة واألقليات يكون 

منخفضا: الرشطة ال توفر للمجموعة املذكورة خدمات رشطية عالية الجودة ومتساوية، فيام يرفض 

املواطنون من األقليات التعامل مع الرشطة أحيانا كجهة رشعية تعمل عىل فرض القانون وتطبيقه. 

التعامل مع هذا الواقع املُعّقد، وعىل ضوء آفة الجرمية والعنف التي ُتيّز يف الغالب مجتمع األقلية، 

تُركز  املجتمعات.  هذه  مع  العمل  يف  سياستها  وتغيري  الرشطة  عمل  يف  إصالحات  إجراء  يتطلب 

اإلصالحات عىل بناء عالقات الثقة بني األطراف من خالل تعزيز مستوى املسؤولية والشفافية من 

جانب الرشطة، وإنشاء منظومات حوار بني األطراف وإرشاك الجمهور يف عمل الرشطة يف املجتمع. 

هذه التحديات تشغل الرشطة واملجتمع العريب يف إرسائيل. تعمل جمعية مبادرات صندوق إبراهيم 

يف السنوات األخرية يف إطار مرشوع "عالقات املجتمع العريب مع الرشطة" من أجل تقديم العون 

للرشطة وللمجتمع العريب يف مساعي بناء عالقات الثقة وتحسني خدمات الرشطة يف البلدات العربية. 

ونحن نشهد مؤخرا بداية سريورة إيجابية: الرشطة تعمل لتعزيز مفهوم خدمات الرشطة القامئة عىل 

الجانب املجتمعي، توثيق العالقة مع املجتمع العريب وبناء الرشاكات مع الجمهور العريب وقيادته. 

يف  القانون  فرض  وتعميق  الجودة  عالية  بخدمات رشطة  باملطالبة  بدأ  جهته  من  العريب  الجمهور 

البلدات العربية ويعمل لتطوير قنوات الحوار مع الرشطة ومن أجل عمل مشرتك ضد العنف من 

جهة، ومن أجل الدفاع عن حقوقه من جهة أخرى. 

َدرََس هذا البحث مواقف الجمهور العريب تجاه الرشطة. تُثبت املعطيات أن الثقة يف جهاز الرشطة 

ال تزال غري راسخة مبا فيه الكفاية بني صفوف املجتمع العريب، كام أن شعور غياب األمان الشخيص 

ال يزال سائدا عنده. باإلضافة إىل ذلك، يعتقد املواطنون العرب أن الرشطة ال تقدم لهم أفضل خدمة 

ممكنة، لكن البحث يُظهر أن الجمهور العريب مستعد، إىل حد بعيد، للمشاركة يف مجهود مكافحة 

العنف وتحسني األمن الشخيص للسكان يف مجتمعاتهم. 

التي  األزمات  التغلّب عىل  العريب، من خالل  واملجتمع  الرشطة  بني  العالقات  تعزيز  أن  نؤمن  إننا 

تعرتض الطريق، سرُتّسخ عالقات الثقة املتبادلة بني طريف املعادلة وستُمّكن من تطبيق القانون بشكل 

ناجع يراه املجتمع العريب مجهودا رشعيا وجزًء من مكافحة الجرمية والعنف. 

الدكتور ثابت ابو راس أمنون بئريي-سوليتسيانو   

مديران عامان رشيكان، مبادرات صندوق إبراهيم
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11 ملّخص املدراء

ملّخص المدراء
ببعض، وتشّكل  بعضها  متداخلة  الجمهور هي مفاهيم  الرشطة يف عيون  الجمهور ورشعية  رشاكة 

عنارص أساسية يف نشاط الرشطة، ال سيام يف املجتمعات التي تعاين تصدعات عميقة، كحال املجتمع 

اإلرسائييل. الرشطة غري القادرة عىل استيفاء صالحياتها، التي ال تقّدم للجمهور كشًفا عن نتائج عملها، 

 Flecher,( لن يكون من السهل عليها كسب ثقة الجمهور وأداء واجباتها والقيام مبهامها بصورة فّعالة

2005(. العديد من الدول  استوعبت يف العقود األخرية هذا األمر، فرشعت يف تخصيص موارد جّمة 

لتطوير اسرتاتيجيات رشطويّة حديثة تعرتف بأهمية العالقة بني الجمهور والرشطة كوسيلة لكسب 

واسعا يف مجتمعات غربية عدة  رواجا  الرشطية هذه  الخدمات  تلْقى  أوساطه.  ثقته ورشعيتها يف 

 Weisburd & Braga, 2006; Skogan,( "حيث يتم تطبيقها بوحي من اسرتاتيجية "الرشطة الجامهريية

 .)2003; Sunshine & Tyler, 2003

يهدف التقرير الذي أمامكم إىل طرح نقاش نظري واختباري يف موضوع رشاكة الجمهور وآليات التبيان 

الرشطوية يف املجتمعات التي تعاين تصدعات شديدة، مع محاولة تعريف هذه املفاهيم واستكشاف 

أهميتها إلقامة رشعية الرشطة يف عيون الجمهور عموما، ويف عيون مجموعات األقلية خصوصا. إضافة 

إىل ذلك، تقّدم هذه الوثيقة بيانات اختبارية تم استجامعها من استطالع للمواقف أجري يف كانون 

العربية يف إرسائيل  اليهودية ومجموعات األقلية  الغالبية  األول 2013 استكشف مواقف مجموعة 

حيال الرشطة. ميكن القول باختصار بأن البيانات املذكورة تشري إىل أن كال الفئتني املجيبتنَي، اليهودية 

والعربية، ال تنظران بعني الرضا إىل مستوى سياسة التبيان املعتَمدة يف رشطة إرسائيل. عالوة عىل 

ذلك، يستَدّل من إجابات املجيبني العرب عىل أن الثقة املمنوحة للرشطة منخفضة نسبيا، مقارنًة 

مبا منحه املجيبون اليهود، وكذلك هو الحال فيام يتعلّق برشعيتها بنظر الجمهور العريب واستعداده 

االستعداد  من  عالية  درجة  والعريب  اليهودي  الطرفني،  كال  يبدي  املقابل،  لها. يف  املساعدة  لتقديم 

للمشاركة والتطوع يف صفوف الرشطة. 

تدل هذه النتائج عىل أنه، بالرغم من البون بني مواقف املجيبني العرب واليهود فيام يتعلق بالعالقة 

مع الرشطة، هناك فرص جيدة لتحسني األوارص بني الرشطة واملجتمع املحيل العريب يف إرسائيل. هذا 

التحسني مرهون بتعزيز التواصل بني الرشطة والجمهور العريب. يشري هذا التقرير إىل إحدى اآلليات 

التي ميكن أن تساهم يف هذا الشأن، وهي تتمثّل يف ترسيخ اعتامد الرشطة نهج التبيان والشفافية يف 

أوساط الجمهور اإلرسائييل عموما والعريب خصوصا، كآلية تعّزز ثقة الجمهور بالرشطة.
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يعاين االستطالع املذكور االختالف ليس بني مواقف الغالبية اليهودية واألقلية العربية فحسب، بل 

يحاول استكشاف االختالف كذلك بني العرب املقيمني يف الجليل واملثلث من جهة، والعرب املقيمني 

يف املدن املختلطة والعرب البدو املقيمني يف النقب من جهة أخرى. يف هذا السياق، أظهرت النتائج 

تباينا يف عدد من خصائص املجموعتني املذكورتني أعاله. فقد أبدى املجيبون البدو من سكان النقب 

واملجيبون العرب من املدن املختلطة مواقف أكرث سلبية تجاه الرشطة، وعرّبوا أكرث من الفئة املقابلة 

عن خشيتهم من املّس بهم نتيجة ألعامل العنف. ويف هذا السياق تربز املواقف السلبية التي أظهرها 

املجيبون من سكان املدن املختلطة فيام يتعلق باستعدادهم لتقديم املساعدة للرشطة ولعب دور 

فّعال يف التصّدي لإلجرام يف مجتمعهم. 

يشري التقرير الحايل كذلك إىل وجود عدد ال يستهان به من التحديات. عدم رضا املجيبني عن حالة 

التبيان يف رشطة إرسائيل، والعقبات الهيكلية التي تقف يف وجه توسيعه )البنية املركزية واالنشغال 

باألمن الداخيل( يشّكالن تحّديا أساسيا ومعّقدا يف وجه أي إصالح يرمي إىل تقوية الصلة بني املواطنني 

والرشاكة وتعزيز الثقة بها. من هنا فإن اعتامد القيادة القطرية لرشطة إرسائيل نهج توزيع أدوار 

مركز  قائد/ة  وحّث  املحيل،  املستوى  ضمن  القرارات  اتخاذ  وإتاحة  املحيل،  املجتمع  مع  التعامل 

تبيان  تعزيز  ذلك  كل  شأن  من   - وضائقته  املحيل  املجتمع  احتياجات  مع  التجاوب  عىل  الرشطة 

الرشطة وثقة الجمهور بها.

✦ ✦ ✦

أود أن أشُكر السيد روعي زامري، مساعد البحث، الذي ساعدين كثريا يف إعداد التقرير. كام وأتوجه 

عىل  زامري   - يونتان  طال  د.  العربية،  الجامعة  يف  اإلجرام  علم  معهد  من  لزمييّل  الجزيل  بالشكر 

مساعدتها يف إعداد استبيان املسح، ود. سيمون بريي عىل مالحظاته القيّمة عىل التقرير.

د. بادي حسييس  



13 רקע

רקע 

  היחסים בין המשטרה למיעוטים
יחסי המשטרה עם קבוצות בחברה משקפים במידה רבה את המיצוב החברתי של 

אותן קבוצות. ידוע כי היחסים בין קבוצות מיעוט לבין המשטרה במדינות דמוקרטיות 

רוויי מתחים וכי רבה שכיחותם של עימותים אלימים בין שוטרים לאזרחים מקרב 

המיעוט. בנוסף ניתן להבחין בייצוג־יתר של בני קבוצות המיעוט בבתי המעצר של 

המשטרה, בעמדות שליליות של המיעוט כלפי המשטרה ובטרוניות נגד אי־היעילות 

המתח  שגדל  ככל  המיעוט.  לקהילת  הנוגע  המשטרה  בתפקוד  ואי־השוויוניות 

המיעוט  קבוצת  בין  ביחסים  המתח  גובר  הרוב,  קבוצת  לבין  המיעוט  קבוצת  בין 

.)Eitle & Taylor, 2008; Jackson, 1995; Mbuba, 2009( והמשטרה

עמדות  על  משפיעים  אשר  אחדים  מרכזיים  גורמים  מונה  האקדמית  הספרות 

הציבור כלפי מוסדות אכיפת החוק; להלן נדגיש שלושה מהם הרלוונטיים ליחסי 

גורמי אכיפה  )1( שכיחות המגעים עם  המשטרה עם מיעוטים בחברות שסועות: 

ואיכותם — כפי שצוין לעיל, במרבית החברות ניכר ריבוי מגעים יחסי בין קבוצות 

המיעוט לבין מנגנוני אכיפת החוק בכלל והמשטרה בפרט ומגעים אלה מתנהלים 

על רקע שלילי, דבר המתבטא בקשר טעון יותר ואלים יותר עם השוטרים )מעצרים 

ושימוש בכוח(; )2( אופי המשטר — מיעוטים מסוימים )בעיקר בדמוקרטיות שבהן 

השסעים עמוקים( מתנגדים לאופי המשטר במדינה או אינם מזדהים עמו. היות 

שהמשטרה היא חזית המשטר )state in the street(, הדבר עלול להגביר את המתח 

אינה משלימה עם סדר הדברים  לבין המיעוט, בעיקר אם קבוצת המיעוט  בינה 

ומבקשת לחולל שינויים מבניים ביחסים בינה לבין הרוב במדינה. במקומות אלה 

עלולים להתרחש עימותים בין קבוצת המיעוט למשטרה, בעיקר כאשר מופעלות 

של  הוראה  פי  על  שיטור  משימות   1:(high policing) גבוה"  "שיטור  של  פרקטיקות 

גורמים פוליטיים; )3( פערים בתרבות החוק — מיעוטים מסוימים נבדלים בתחומים 

שונים מקבוצת הרוב, ובכלל זה הבדלים בתחום התרבות )דת, שפה, לבוש, יחסי 

מגדר וכד'(. בקרב אותם מיעוטים יש אנשים העלולים לחוש כי הקוד התרבותי של 

קבוצתם אינו זוכה לביטוי בתרבות החוק ובמערכת אכיפת החוק, ולכן מלכתחילה 

הכוונה בפרקטיקות של "שיטור גבוה" היא ההתמקדות של המשטרה בנושאים אסטרטגיים   1
כלליים ולא באכיפת פשיעה ופתרון בעיות פרטניות הנוגעות לסדר ציבורי )"שיטור סטנדרטי" 
או "שיטור קלאסי"(. פרקטיקה של "שיטור גבוה" מתאפיינת בהתמקדות בפיקוח ובמעקב 

.)Brodeur, 1983; Bayley & Weisburd, 2009( ופחות במתן שירותי שיטור לאזרחים
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הם סבורים שהחוק נוקט כלפיהם הפליה, ניכור וקיפוח, ואף יוצר קרימינליזציה של 

 .)Hasisi, 2008( קבוצת המיעוט

)גזעיים, לאומיים, אתניים או דתיים( שורר מתח  בין המשטרה לקהילות מיעוטים 

במידה זו או אחרת ברוב רובן של החברות, אולם מטבע הדברים השפעתו רבה 

בחברות מרובות תרבויות כמו ארצות־הברית, למשל. מחקרים רבים הראו כי רבים 

הסיכויים שאזרח אמריקני שחור יעוכב, ייעצר, ייבדק או תופעל נגדו אלימות מצד 

 Blauner, 1972; Feagin, 1991; Holmes,( לבן  אמריקני  לאזרח  בהשוואה  המשטרה 

Jackson, 1989; Walker, Spohn & Delone, 2012; Turk, 1969; Walker, 2000 ;2000(. סקירה 
עדכנית לשנת 2005, הכוללת נתונים על אסירים בבתי כלא ובבתי מעצר בארצות־

הברית העלתה כי מגמה זו נמשכת. אף ששיעורם של השחורים עומד על כ-12% 

בלבד מאוכלוסיית ארצות־הברית, בשנת 2005 עמד שיעורם של השחורים הכלואים 

בבתי הכלא על 40% מסך הכלואים לעומת שיעורם של הלבנים שעמד על 35% 

בלתי־ ביחס  ייתקלו  ששחורים  הסבירות  רבה  כי  מעלים  הנתונים  בנוסף,  בלבד. 

שוויוני וייכלאו: שיעור הכליאה בקרבם גבוה פי 5.6 משיעור הכליאה של לבנים. עוד 

עולה כי לשחורים סבירות רבה יותר להיכלא על עברות סמים: כ-24% מהשחורים 

 ,Garland, Spohn & Wodahl( נכלאו בשל ביצוע עברות סמים בהשוואה ל-14% לבנים

2008(. דוגמה נוספת המבססת את תחושת הקיפוח של השחורים באה לידי ביטוי 
ניו־ (stop and frisk) שהופעלה בעיר  באסטרטגיית שיטור המכונה "עיכוב וחיפוש" 

יורק. במסגרת אסטרטגיה זו )מבית מדרשה של אסטרטגית "החלונות השבורים"( 

המשטרה עוצרת או מעכבת תושבים לשם תשאול וחיפוש פולשני אם יש עובדות 

מבוססות לגיבוש חשד סביר כי אותם תושבים חמושים ומסוכנים. נתוני סטטיסטיקה 

ניו־יורק חושפים כי למעלה מארבעה מיליון תושבים  רשמיים שפרסמה משטרת 

עוכבו ותושאלו ברחוב מאז שנת 2002 וכי טקטיקת שיטור זו מופעלת בעקיבות 

בעיקר כלפי שחורים. מתוך כלל תושבי ניו־יורק שנעצרו או תושאלו על ידי המשטרה 

בין השנים 2003–2013, כ-52% הם שחורים, 31% לטינים ורק 10% לבנים. חשוב 

ניו־יורק, קרוב לתשעה מתוך עשרה תושבי העיר  דיווחי משטרת  פי  כי על  לציין 

 .(NYCLU, 2014) שעוכבו לשם תשאול וחיפוש נמצאו חפים מפשע

עד כה התייחסה הסקירה של יחסי מיעוט-משטרה אל קבוצות מיעוט כאל קבוצות 

הומוגניות ולא דנה בהבדלים אפשריים בתוכן. אם כן, האם יש מקום לבחון הבדלים 

של  המחקר  המיעוט?  קבוצת  בתוך  שונות  קבוצות  כלפי  המשטרה  של  ביחסה 

וייצר בחן את תפיסת התושבים  זו.  (Weitzer, 2000) עשוי להשיב על שאלה  וייצר 

לגבי הטיות בשיטור בשלוש שכונות שונות בוושינגטון על פי חלוקה למעמד וגזע: 

שחורה  וקהילה  הביניים  ממעמד  שחורה  קהילה  הביניים,  ממעמד  לבנה  קהילה 

מהמעמד הנמוך. ממצאי המחקר חשפו כי תושבי שלוש הקהילות הסכימו כי בדרך 
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כלל המשטרה מעניקה ללבנים יחס טוב יותר מזה שהיא מעניקה לשחורים. עם 

של  יחסה  לגבי  המשתתפים  נשאלו  כאשר  נמצא  תוצאות  של  שונה  דפוס  זאת, 

הלבנים  קבוצת  בני  מתגוררים.  הם  שבה  הספציפית  השכונה  לתושבי  המשטרה 

ממעמד הביניים סברו כי המשטרה מעניקה ללבנים יחס טוב יותר משהיא מעניקה 

לשחורים. השחורים ממעמד הביניים סברו כי המשטרה מעניקה להם יחס דומה 

כי  סברו  הנמוך  מהמעמד  השחורים  זאת,  לעומת  ללבנים.  מעניקה  שהיא  לזה 

המשטרה מעניקה יחס מועדף ללבנים. לפי וייצר, הבדלי העמדות בין שתי קבוצות 

השחורים נובעים מהמצב החברתי-כלכלי של השכונה שבה הם מתגוררים. תושבים 

נמוכות  רמות  שבהן  בשכונות  מתגוררים  בינוני,  החברתי-כלכלי  שמצבם  שחורים 

של ביטויי אלימות, סמים, בתים נטושים וכנופיות אשר משוטטות ברחובות. לעומת 

שבהן  בשכונות  מתגוררים  נמוך,  החברתי-כלכלי  שמצבם  שחורים  תושבים  זאת, 

שיעור גבוה של פשיעה, שימוש בסמים, אי־סדר חברתי וכנופיות רבות המשוטטות 

להיחשף  נוטים  נמוך  החברתי-כלכלי  שמצבם  שחורים  תושבים  לפיכך,  ברחובות. 

לפרקטיקות שיטור פוגעניות )עיכובים, מעצרים, מגע אלים( יותר מתושבים שחורים 

שמעמדם החברתי-כלכלי גבוה. לפי הסבר זה, המצב החברתי-כלכלי של פרטים 

כלפי  עמדותיהם  על  להשפיע  עשוי  המוצא(  דווקא  )ולאו  חברתיות  קבוצות  ושל 

המשטרה. לפיכך, כאשר בוחנים את עמדות הציבור כלפי המשטרה בקרב קבוצות 

שונות בחברה, יש לבחון כל קבוצה כשלעצמה ולבדוק היבטים חברתיים-דמוגרפיים 

שונים העשויים להשפיע על תפיסות שונות בתוך הקבוצה כלפי המשטרה. יתר על 

כן, יש להבחין בין יחסי משטרה-מיעוטים בדמוקרטיות שסועות )כגון ארצות־הברית( 

לבין יחסי משטרה-מיעוטים בדמוקרטיות שסועות במידה רבה )כגון צפון־אירלנד 

וישראל(. 

  יחסי משטרה ומיעוטים בחברות שבהן שסעים עמוקים
חלק  דמוקרטיים  במשטרים  בחברה.  הכוח  יחסי  את  ַמְבנה  ואף  משקף  השיטור 

מיחסי הכוח — ולפחות אופן הסדרתם של יחסי הכוח — נשענים על מושג המפתח 

יציבות מכוחו של איום עירום  ואילו במשטרי דיכוי המפתח הוא  של "לגיטימיות", 

הסדר  שבהן  בחברות  אחרות,  במילים  "הנהנים"(.  לקבוצת  השתייכות  מכוח  )או 

החברתי מושתת על עקרונות דמוקרטיים, נצפה שהשיטור יגונן על הפרט וישקף 

לעומת  השוויון(.  וערך  יסוד  )חירויות  לזכויות הפרט  הנוגעים  וכללי משחק  ערכים 

זאת, בחברות לא־דמוקרטיות נצפה למאפייני שיטור מדכאים, המקדשים את יציבות 

בזכויותיהם של אזרחים מקבוצות שאינן שליטות.  גם במחיר של פגיעה  השלטון 

המאופיינות  הדמוקרטיות  המדינות  מצויות  אלה,  שלטון  צורות  שתי  בין  בתווך, 
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בשסעים עמוקים (Lijphart, 1999). המצב בחברות אלה מורכב: מחד גיסא המדינה 

מצהירה על אתוס של שוויון )ובציבור מתפתחת ציפייה ליחס שוויוני מצד המשטרה 

ומצד סוכנויות שיטור אחרות(, ומאידך גיסא שסעים עמוקים יוצרים קונפליקט רב־

ממדי המלווה )כגורם, כתוצר או כשניהם( יחס שהוא תכופות בלתי־שוויוני. השיטור 

משקף לעתים קרובות את יחסי הכוח בחברה, ומשום כך במפגש בין המשטרה לבין 

אזרחים מהקבוצות החלשות עלולים לבוא לידי ביטוי יחסי הכוח ההיררכיים בחברה 

המשתקפים בשיטור מפלה כלפי קבוצות אלה ובכללן המיעוטים, והם ִיְשחקו את 

אתוס השוויון.

בחברות רבות שוררים יחסים מתוחים בין המיעוטים האתניים לבין המשטרה, אך 

בחברות שבהן שסע עמוק המתחים חריפים במיוחד. חברות מסוג זה מתאפיינות 

על  אזרחית אשר מאיימת  ובתסיסה  קבוצות אתניות  בין כמה  קיצוניים  בשסעים 

ואת  המשטר  את  תופסת  המיעוט  קבוצת  במדינה.  החברתי  הסדר  ועל  המשטר 

היא  ולכן  הדומיננטית  הקבוצה  של  האינטרסים  את  המשרתים  ככלים  המשטרה 

מתנגדת לאופי המשטר. לעומת זאת, הקבוצה הדומיננטית — ולרוב גם המשטרה — 

.(Hasisi & Weitzer, 2007) תופסות את קבוצת המיעוט כאיום על ביטחון הפנים במדינה

וייצר (Weitzer) פיתח מודל מקיף של שיטור בחברות שבהן שסעים עמוקים המבוסס 

על מחקרו בצפון־אירלנד )לפני הסכם השלום( ובזמביה. לטענתו, בחברות מסוג זה 

ולשימור  המשטר  על  להגנה  ובראשונה  בראש  מכוון  והמשטרה  המשטר  תפקיד 

הסדר החברתי המתבסס על הטיה של הממסד נגד חברי קבוצות המיעוט. משום 

)1( הטיה שיטתית  כך ניתן לזהות בחברות אלה מאפיינים אחדים של המשטרה: 

נגד קבוצת המיעוט; )2( ייצוג־יתר של הקבוצה האתנית הדומיננטית בחברה בכוחות 

המשטרה  כוחות  של  פוליטיזציה   )3( הגבוהות;  הדרגות  בקרב  בעיקר  המשטרה, 

כפולה  אחריות   )4( המיעוט;  מתנגדי המשטר מקרב  אחר  ורדיפה של המשטרה 

סמכות   )5( הפנים;  בביטחון  ושליטה  השגרתית  בפשיעה  שליטה  המשטרה:  של 

משפטית חוץ־לגלית המעניקה למשטרה חופש פעולה נרחב ליישום פעולות שיטור 

נגד קבוצת המיעוט; )6( מנגנוני הדיווחיות והפיקוח על המשטרה לרוב חלשים. בשל 

עמוקים  שסעים  שבהן  בחברות  המשטרה  כלפי  הציבור  עמדות  אלה,  מאפיינים 

)Hasisi & Weitzer, 2007(. כאמור,  ובייחוד העמדות של קבוצות המיעוט הן שליליות 

בחברות אלה המשטרה מחזיקה באחריות כפולה, הן לאכיפה השגרתית של החוק 

במעגל  מצויה  כך המשטרה  כי משום  מדגיש  וייצר  במדינה.  הפנים  לביטחון  והן 

להשקיע  הציבור. החלטת המשטרה  בעיני  בתדמיתה  הפוגם  בלתי־נמנע  קסמים 

האכיפה  חשבון  על  לרוב  באה  הפנים  ביטחון  על  בהגנה  רבים  אכיפה  משאבי 

השגרתית של החוק ומגבירה את אי־שביעות הרצון של הציבור המעוניין בהשקעת 

משאבים רבים יותר בשיטור מונע. מנגד, החלטת המשטרה להשקיע משאבי אכיפה 
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רבים בשיטור מונע באה על חשבון ההגנה על ביטחון הפנים של המדינה וחושפת 

את הציבור להתקפות טרור המעוררות בציבור אי־שביעות רצון. כך או כך, הציבור 

.(Delint, 1996) בחברה מסוג זה חש כי המשטרה אינה ממלאת את תפקידה כראוי

נוסדו במהלך שלטון קולוניאלי  חלק מהמשטרות באותן חברות שסועות לעומקן 

)ישראל, צפון־אירלנד, זמביה, דרום־אפריקה( ולמשטרה נודע תפקיד מרכזי בהשלטת 

הסדר ובדיכוי ההתקוממות של התושבים. על כן האוריינטציה של המשטרה הייתה 

אזרחית במידה פחותה וביטחונית במידה רבה, מה שהעניק לה מרחב פעולה רחב 

חזקים.  ודיווחיות  פיקוח  מנגנוני  במידת־מה  ממנה  והסיר  אכיפה  פעולות  ליישום 

ללוות את המדינה החדשה,  הוסיפו  הפנים  ביטחון  על  איומים  אותם  רוב,  פי  על 

והמשטרה החדשה גם היא הוסיפה לעסוק באותן בעיות של ביטחון הפנים, כגון 

.(Delint, 1996) איומי טרור

על פי המודל של וייצר (Weitzer), האזרחים בחברות שבהן שסעים עמוקים, בייחוד 

חסר  פוליטי,  כגוף  המשטרה  את  לתפוס  נוטים  המיעוט,  קבוצות  מקרב  אזרחים 

שקיפות ומושחת, ולייחס לה רמת דיווחיות נמוכה. משום כך קבוצות המיעוט נוטות 

 Hasisi & Weitzer,( להביע אי־אמון במשטרה ומידת הלגיטימיות שלה בעיניהם מעטה

2007(. ניכר כי בחברות אלה גורם הדיווחיות משפיע במידה רבה על עמדות הציבור 
כלפי המשטרה. אף על פי כן, במהלך העשורים האחרונים לא נערכו דיונים רבים 

לאור  הקהילה.  עם  היחסים  לשיפור  כמנגנון  המשטרה  של  הדיווחיות  בחשיבות 

הסקירה שהוצגה לעיל, נראה שיש מקום לשקול מחדש את התרומה של מרכיב 

שבהן  בחברות  בייחוד  הציבור,  בעיני  המשטרה  של  תדמיתה  לשיפור  הדיווחיות 

שסעים עמוקים.

בשל היחסים המתוחים בין קבוצות המיעוט לבין המשטרה בחברות שבהן שסע 

עמוק נערכה בעשורים האחרונים בחברות אלה רפורמה כדי ליצור ארגון משטרתי 

מודרני בעל אוריינטציה אזרחית. הרפורמה חותרת להפוך את המשטרה לניטרלית 

מבחינה פוליטית ולחסרת פניות, למשטרה אשר מייצגת את כלל הקבוצות האתניות 

ופחות  הפלילי  החוק  באכיפת  והעוסקת  בכוח  מזערי  לשימוש  בחברה, המחויבת 

 Mastrofski & Lum, 2008; Ellison, 2007; Patten Report,( הפנים  ביטחון  של  במשימות 

1999(. אחת הדרכים החשובות ביותר בניסיון לשקם את תדמית המשטרה ולהגביר 
את הלגיטימיות שלה בחברות שסועות היא הפעלת מנגנוני דיווחיות אפקטיביים. 

ביצירת  המתמקדות  והמיעוטים  המשטרה  יחסי  לשיקום  תכניות  פותחו  כך  לשם 

שותפות בין הצדדים באמצעות )1( הגברת המעורבות של המיעוט והפיכתו לשותף 

בעשייה המשטרתית החדשה; )2( הגברת הפיקוח של קבוצת המיעוט על עבודת 

המשטרה; )3( שינוי בהרכב הדמוגרפי של המשטרה כדי להעניק לקבוצות המיעוט 

 .)Martin, 2006( ייצוג שווה בכוחותיה
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  דיווחיות המשטרה ושקיפותה
להספקת  החוק  אכיפת  מוסדות  של  מחויבותם  את  מסמלת  המשטרה  דיווחיות 

הציבורי  הסדר  על  שמירה  בפשיעה,  שליטה  כגון  לציבור,  הבסיסיים  השירותים 

וכדומה. היא אף מסמלת את מחויבותם של השוטרים ואת רגישותם כלפי התושבים 

והקבוצות  לכל הפרטים  שווה  טיפול  כבוד,  בכוח, מתן  כגון שימוש מתון  במדינה, 

וחשבון בדבר פעולותיה על פי  דין  כוללות גם מתן  ועוד. מחויבויות אלה  בחברה 

 Stone,( ונשיאה באחריות לתוצאות  דיווח על תוצאות הפעולות שננקטו  סמכותה, 

.)2007; Stenning, 2009; Walker, 2005

בחברות דמוקרטיות נקבע השלטון בידי אזרחי המדינה והם השולטים בו. התהליך 

הפוליטי משמש כלי המוודא כי המשטר והמשטרה ישקפו את רצון הציבור. לפיכך 

על המשטרה לפעול ברגישות ובכבוד כלפי אזרחי המדינה ולפעול על פי מדיניות 

חייב  דמוקרטית  בחברה  המשטרה  ארגון  ובתחושותיהם.  בצורכיהם  המתחשבת 

למסור דין וחשבון על פעולותיו אף יותר משחייבים ארגונים ציבוריים אחרים, שכן 

השלטון מפקיד בידיו כוח רב ומעניק לו הרשאה להפעיל את סמכויותיו בתחומים 

שונים — חירויות האזרח, ביטחונו, זכויותיו ואף חייו. המשטרה חייבת לפעול לטובת 

תנקוט  כי  לצפות  יש  ולכן  הציבור,  בכספי  ממומנות  ופעילויותיה  הציבורי  העניין 

מדיניות של שקיפות. לעניין זה נהוג להבחין בין שני סוגים של דיווחיות: )1( דיווחיות 

פנימית, הנעשית בידי מנגנונים בתוך המשטרה אשר מבטיחים ומוודאים כי המידע 

בארגון יזרום כלפי מעלה וכלפי מטה, בין צמרת ההנהלה לבין הצוותים והשוטרים; 

השאר  בין  שנועדו  למשטרה,  מחוץ  מנגנונים  בידי  הנעשית  חיצונית,  דיווחיות   )2(

לדווח על ביצועיו של ארגון המשטרה, לעקוב אחריו ולפקח עליו, כגון הממשלה, 

שוטרים.  לחקירות  והמחלקה  המדינה  מבקר  לממשלה,  המשפטי  היועץ  הכנסת, 

דין  כי המשטרה תמלא את תפקידה, תמסור לציבור  לוודא  נועדו  מנגנונים אלה 

באחריות  ותישא  נקטה  אשר  הפעולות  תוצאות  ועל  חובותיה  מילוי  על  וחשבון 

כלפי  הציבור  תפיסת  את  לבחון  ניתן  אלה  מנגנונים  באמצעות  אלה.  לתוצאות 

נגישות  מקצועיות,  שוויוני,  יחס  הוגנות,  מכבד,  יחס  כגון  המשטרה,  של  תפקודה 

ותחושה של האזרחים כי ביכולתם להשפיע על מדיניות המשטרה ולפקח עליה. 

לתפיסת הציבור הנוגעת לדיווחיות המשטרה נודעת חשיבות רבה. כאשר מנגנוני 

הדיווחיות שמחוץ למשטרה חזקים, הציבור נוטה לרחוש לה אמון רב יותר, לתפוס 

אותה כלגיטימית יותר, לשתף פעולה עם מוסדות החוק, להעניק סמכויות לגופים 

.(Stone, 2007) העוסקים בתחום, לציית לחוק ולשתף פעולה עם המשטרה



19 רקע

  שיתוף הקהילה ככלי להגברת דיווחיות
באופן מסורתי, אסטרטגיות שיטור ללחימה בפשיעה הן "תגובתיות": שוטרים באים 

במגע עם התושבים בעיקר כאשר עליהם להגיע לשטח בתגובה לקריאה ספציפית. 

בשיטה זו, אכיפת החוק, השליטה בפשיעה ומניעתה מושגות באמצעות כוח, איום 

וענישה )Weisburd & Braga, 2006(. נמצא כי שיטת שיטור זו עלולה ליצור ניכור בין 

חידושים  רבים.  אכיפה  להשקיע משאבי  ודורשת מהמשטרה  לתושבים  השוטרים 

באסטרטגיות השיטור בשני העשורים האחרונים מצביעים על החשיבות של שילוב 

החוק  אכיפת  לשם  מיעוטים,  קבוצות  של  בייחוד  המשטרה,  בעבודת  התושבים 

ומניעת פשיעה. המשטרה מבינה כי אין ביכולתה לפעול ביעילות ללא תמיכה מצד 

ולכן החלה לאמץ אסטרטגיות שיטור חדשות המכירות בחשיבות הקשר  הציבור, 

ידועה  זו כבר  ולגיטימיות מצדו. שיטת שיטור  עם הציבור כאמצעי לרכישת אמון 

 Kelling & Mark 1988; Friedman 1992; Skogan( "במדינות רבות במערב כ"שיטור קהילתי

.)et al., 1999; Skolnick & Fyfe 1993

מכוונת  מאוריינטציה  ועוברת  התושבים  אל  יחסה  את  משנה  המשטרה  בימינו 

 .(Tyler & Jackson, 2013) פקודות והוראות לאוריינטציה מכוונת כבוד, הוגנות ושותפות

ומטרתו  במערב,  בחברות  נפוצה  שיטור  לאסטרטגיית  נעשה  הקהילתי  השיטור 

תקשורת  יצירת  על  מושתתת  זו  שיטה  ולהדקו.  הקהילה  עם  הקשר  את  לשקם 

לאזרחים  ההחלטות.  קבלת  בתהליך  ביניהן  שותפות  ועל  לקהילה  המשטרה  בין 

בין  הקשר  השאר  ובין  המשטרה,  של  השירות  על  להשפיע  האפשרות  מוענקת 

השתיים מתהדק באמצעות הקמת מחלקות התנדבות וגיוס מתנדבים למשטרה. 

תפיסת השיטור הקהילתי ממקדת את עבודת המשטרה בקהילה ובחברה, מתוך 

הבנה כי הקהילה היא גורם מרכזי במניעת עבריינות ובמאבק אפקטיבי בפשיעה. 

תפיסה זו מתבססת על הנחת היסוד שלפיה הידוק שיתוף הפעולה בין המשטרה 

לבין הקהילה יקל לזהות את בעיות העומק הייחודיות אשר מטרידות את האזרחים. 

תיאום ושיתוף פעולה בין המשטרה לקהילה הוא גורם חשוב ביכולתה של המשטרה 

לעמוד ביעדיה, להילחם בפשיעה ביעילות ולשפר את השירות לאזרח. שיטת שיטור 

ואת  הדיווחיות של המשטרה, מגבירה את האמון בה  זו אף מחזקת את מנגנוני 

הלגיטימיות שלה בעיני התושבים ומסייעת לשלוט בפשיעה ולמנעה ללא היווצרות 

ניכור בינה לבין הציבור (Friedman, 1992; Martin, 2006; Skogan, 2006). תהליך זה מעגלי 

הנכונות  את  להגביר  אמורה  הציבור  מצד  והלגיטימציה  האמון  הגברת  באופיו: 

לשותפות בינו לבין המשטרה ולהזין את המעגל. 
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שותפויות, דיווחיות ואמון הציבור במשטרה  

תרשים

1

  יחסי המשטרה והמיעוטים בישראל
במתחים  ומתאפיינת  מגוונות  חברתיות  מקבוצות  מורכבת  הישראלית  החברה 

 .)1990 והורוביץ,  )ליסק  יתר"  "חברה בעומס  לכינוי  זכתה  רבים; היא אף  פנימיים 

לדוגמה, לא אחת מתרחשים עימותים בין המשטרה לבין החרדים בשל מחלוקות 

והמשטרה  )בשטחים(  הצבא  בין  ועימותים  לצבא  גיוס  או  ומדינה  דת  בענייני 

)בישראל( לבין המתנחלים בשל המחלוקת על ההסדר המדיני עם הפלסטינים. אף 

על פי כן, עד כה תדירות האירועים בין הערבים בישראל למשטרה ועוצמתם בלטו 

יותר מהארועים בכל שסע חברתי אחר, הן בנסיבותיהם והן בחומרת תוצאותיהם. 

על פי המדד של תולדות העימותים האלימים בין הערבים בישראל עם המשטרה 

וכוחות הביטחון, שסע זה מסתמן כחמור ביותר בחברה הישראלית, ונראה שהוא 

שטמון בחובו פוטנציאל להתפרצות חוזרת של אלימות פוליטית )חסייסי, פדהצור 

ובריכטה, 2000(.

ישראל  במדינת  הערבי  המיעוט  של  על מעמדו  השנים  לאורך  שנערכו  מחקרים 

מראים כי מיעוט זה מופלה בכמה זירות חברתיות. כמעט בכל אחד ממעגלי החיים 

ניתן להצביע על פערים בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה היהודית — חינוך, 

השכלה גבוהה, תעסוקה, אכיפת החוק ועוד. הנגישות של המיעוט הערבי למנגנוני 

המדינה ולמשאביה מוגבלת, השפעתו במוקדי קביעת המדיניות הציבורית זניחה, 

תקציביו דלים ויישוביו בולטים ברשימות מוקדי האבטלה והעוני )יוזמות קרן אברהם, 

 הגברת לגיטימיות המשטרה 
והאמון בה

נכונות להשתתף בפעולות תמיכה 
בחוק — ציות לחוק, הענקת 

סמכויות למשטרה.

שותפות התושבים

התנדבות, מעורבות בעבודת 
 המשטרה ופיקוח עליה.
ייצוג הולם בכוח השיטור.

פיתוח מנגנוני דיווחיות אפקטיביים

תחושת שקיפות, מקצועיות, 
 נגישות ואחריות המשטרה 

כלפי התושבים.
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בישראל,  המשטר  של  הבלעדי  היהודי  לאופיו  מתנגד  גם  הערבי  המיעוט   .)2013

ואף נוטה לשייך את ההפליה ואת הנחיתות החברתית שמהן הוא סובל לאופייה 

האתני של המדינה (Jiryis, 1976; Smooha, 1989; Rouhana, 1997). לערבים בישראל זיקה 

הדוקה למרחב הגאו־פוליטי באזור — לישות לאומית חיצונית )הפלסטינים(, השרויה 

ישירות  מושפעים  בישראל  הערבים  כך  משום  ישראל.  מדינת  עם  אלים  בעימות 

מגורם חוץ־מדינתי שאינו בשליטתם )הפלסטינים בשטחים ובפזורה(. הזיקה לגורם 

זה מגבירה את החשדנות של קבוצת הרוב היהודי לגבי נאמנותו של המיעוט הערבי 

.(Smooha, 2004) ואף מסנפת אותו לאויב

מבין כל הרשויות הציבוריות שעמן באים אזרחים במגע, המשטרה היא אחד הגופים 

שהקשר עמו שכיח ומשמעותי למדי, בעיקר בקרב האוכלוסייה הערבית. המשטרה 

מתפקדת כקו החזית של המשטר לתפקידים מיוחדים, כמו אכיפת החוק )החוק 

הפלילי, חוק התכנון והבנייה(, שמירת הסדר הציבורי וכד'. בחזית זו היא התעמתה 

לא פעם עם אזרחים ערבים שהתנגדו להחלטות פוליטיות של המדינה או התקוממו 

נגדן. על פי רוב, העימותים בין המשטרה לאזרחים הערבים פרצו בשל התנגדות 

'אל־ אירועי  ב-1976,  האדמה'  'יום  )כמו  הערביים  ביישובים  הקרקעות  למדיניות 

רוחה' ב-1999(, להריסת בתים שנבנו שלא כחוק )אירועי 'אום־אלסחאלי' ב-1999 

הקשורות  פוליטיות  החלטות  על  במחאה  או  בנגב(,  הבדווים  עם  רבים  ועימותים 

בפלסטינים )כמו אירועי אוקטובר 2000(. עימותים אלה עודדו את התפתחותן של 

עמדות שליליות של הערבים כלפי המשטרה, וסביר להניח כי השפיעו באופן דומה 

על עמדות המשטרה כלפי הערבים )דו"ח ועדת אור, 2003(.

   דיווחיות במשטרת ישראל
שני מאפיינים מבניים במשטרת ישראל מקשים על הגברת הדיווחיות בקרבה: 

משטרת ישראל פועלת בהשראת המודל הקולוניאלי הבריטי ומחזיקה באחריות    .1

במדינה  הפנים  לביטחון  והן  הפלילי  החוק  של  קלאסית  לאכיפה  הן  כפולה, 

ניצבת המשטרה  קרובות  לעתים  שני תפקידיה,  בשל   .)Hasisi & Weitzer, 2008(
בחזית המאבק מול האזרחים הערבים, לעתים כמפקחת על הפגנות ולעתים 

לצורך פינוי או הריסת בתים שנבנו שלא כחוק בערים ובכפרים ערביים. יתר על 

כן, משטרת ישראל נוקטת "שיטור גבוה" )מעקב ופיקוח( כלפי המיעוט הערבי 

)לדוגמה: שיטור טרור או שיטור אירועים המוניים בקרב הבדווים בנגב(. מחד 

זו מאפשרת למשטרת ישראל להתמודד ביעילות עם  גיסא פרקטיקת שיטור 

אותם אתגרים, אולם מאידך גיסא היא מעוררת מתח, עוינות וניכור בין המשטרה 

לבין המיעוט הערבי (Ben-Porat, Yuval & Mizrahi, 2012). האחריות של המשטרה 
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לביטחון הפנים והתמודדותה עם איומים קשים )כמו טרור( המעיטו בחשיבות 

פיתוחם של מנגנוני דיווחיות חזקים, שחלקם נתפסים אף כמפריעים לאכיפה 

יעילה.

משטרת ישראל מתאפיינת במבנה לאומי-ריכוזי אשר מרכז את כלל סמכויות   .2

הפיקוד, הניהול והפיקוח של סוכנויות השיטור בישראל בצמרת פיקוד כללית 

אחת )"המטה הארצי"( המחזיקה באחריות הבלעדית לקבלת ההחלטות ולהפצתן 

בדרגים הנמוכים יותר (Hasisi & Weitzer, 2008). מחד גיסא המבנה הריכוזי של 

משטרת ישראל מסייע לה להיאבק ביעילות באיומים מידים על ביטחון הפנים 

)היכולת לנייד כוחות ולתאם פעילות עם גורמי אכיפה מקומיים(, אולם מאידך 

גיסא הריכוזיות פוגעת ביכולתה של המשטרה להדק את הקשר עם הקהילה 

וליצור מנגנוני דיווחיות אפקטיביים בקרב קבוצות המיעוט. מבנה מבוזר עשוי 

לסייע למשטרה להתאים את פעולותיה לצורכי האוכלוסייה המקומית ולהגדיר 

את מבנה הכוח, את היעדים ואת סגנון האכיפה המתאימים לאזור הספציפי 

של השיטור. נמצא כי הביזור מסייע להידוק הקשרים בין המשטרה למיעוטים 

.)Fletcher, 2005( ולפיתוח מנגנוני דיווחיות אפקטיביים בקרב קבוצות המיעוט

במשטרת  דיווחיות  מנגנוני  לפתח  קל  לא  אלה  מבניים  חסמים  שני  של  בעטיים 

ישראל, והדבר יתאפשר רק כאשר המטה הארצי יבזר את הטיפול בקהילה ואת 

לצורכי  להיענות  התחנות  מפקדי  את  ויעודד  המקומית  ברמה  ההחלטות  קבלת 

הקהילה ולמצוקותיה. יתרה מזו, יוזמות של שיטור משולב, כלומר עבודה משותפת 

של שוטר עם נציגי אכיפה מהשלטון המקומי, מניבות תוצאות חיוביות ברבים מן 

יותר עם הקהילה  והן עשויות לשמש מודל נוסף לקשר הדוק  היישובים בישראל, 
ולמנגנון להגברת הדיווחיות.2

http://www.cwv.gov.il/Enforcement/Pages/CombinedPolicing.aspx  2
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סקר עמדות

לייעוץ סטטיסטי באוניברסיטת  2013 נערך סקר טלפוני ביחידה  במהלך דצמבר 

חיפה לשם בירור עמדות הציבור כלפי המשטרה. הסקר נערך בערבית )לנסקרים 

 .2014 ינואר  והסתיים בשבוע הראשון של  )לנסקרים היהודים(  ובעברית  הערבים( 

הוא כלל מדגם אקראי של 600 ערבים ו-400 יהודים )בייצוג חסר לעולים( ושיעור 

ההיענות בו עמד על 51%. יחסה של האוכלוסייה הערבית בישראל למשטרה אינו 

(Weitzer, 2000), בעת איסוף הנתונים לסקר  וייצר  אחיד; על כן, על פי גישתו של 

הערים  תושבי  ערבים  לבין  והמשולש  הגליל  תושבי  ערבים  בין  הבחנה  נעשתה 

ייצוג בולט של  המעורבות וערבים בדווים תושבי הנגב. המדגם של הערבים כלל 

 .)n=150 :ולוד )יפו, רמלה  הבדווים בדרום (n=150) ושל תושבי הערים המעורבות 

הסקר בחן את תפיסתם של ערבים ויהודים לגבי היבטים שונים במשטרת ישראל, 

בהם: דיווחיות, שותפות, התנדבות, אמון ולגיטימיות, הוגנות, שוויוניות, פשיעה, פחד 

נבדקה  כן  המגע.  ונסיבות  המשטרה  עם  מגע  שירות,  קבלת  יעילות,  מפשיעה, 

הנכונות לפנות למשטרה ולסייע לה בפענוח פשעים. חשוב להדגיש כי האוכלוסייה 

הבדווית זכתה למיקוד בסקר זה בהשוואה לסקרים אחרים; יתר על כן, זהו הסקר 

הראשון המתמקד גם בערבים תושבי הערים המעורבות ובוחן את עמדותיהם כלפי 

המשטרה.

רבות  שנים  זה  הפועלת  אברהם,  קרן  יוזמות  עמותת  של  ביוזמתה  נעשה  הסקר 

מובילה  שהיא  ערבית-משטרה"  חברה  "קשרי  מיזם  )במסגרת  הערבית  בחברה 

למעלה מעשור(.

הממצאים

של  הקשר  על  והשפעתה  המשטרה  של  הדיווחיות  סוגיית  עמדה  הסקר  במוקד 

ביחסי  שרפורמות  הראתה  הספרות  סקירת  המיעוטים.  קבוצות  עם  המשטרה 

משטרה-מיעוט בחברות שבהן שסעים עמוקים )למשל צפון־אירלנד ודרום־אפריקה( 

הדגישו את חשיבותם של מעורבות המיעוט בנעשה במשטרה ושל הפיכתו לשותף 

 Fletcher, 2005; Ellison, 2007; Martin, 2006; McGloin, 2006; Weitzer, 1995;( בעשייתה 

 .)Patten Report, 1999

לוח 1 להלן מביא את התפלגות דעותיהם של המשיבים על רמת הדיווחיות של 

המשטרה. 
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העמדות לגבי רמת הדיווחיות של המשטרה )באחוזים(   

לוח

1
האוכלוסייה

ההיגדים

ערביםיהודים

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

המשטרה פתוחה לקבל 

ביקורת מהציבור
27.132.340.627.225.946.9

המשטרה מטפלת בדרך 

נכונה בשוטרים שלא פעלו 

כחוק 

24.930.644.528.426.545.0

המשטרה נוהגת להפר 

זכויות אזרח במקרים רבים 
35.232.632.340.123.235.9

השוטרים בישראל ישרים 

ומדווחים דיווחי אמת***
32.339.428.320.734.744.6

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

על פי ממצאי הסקר, המשיבים סבורים כי רמת הדיווחיות של המשטרה נמוכה 

למדי. רק כרבע מהמשיבים הערבים והיהודים הסכימו שהמשטרה פתוחה לקבל 

בשני  כדין.  פעלו  שלא  בשוטרים  נכונה  בדרך  מטפלת  ושהיא  מהציבור  ביקורת 

ההיגדים האלה נמצא דמיון בין המשיבים הערבים לבין המשיבים היהודים. מרביתם 

)יהודים וערבים( השיבו כי הם רואים במשטרה גוף שאינו פתוח לביקורת הציבור 

ובאופן דומה גוף שאינו פועל נכון כלפי שוטרים שהפרו את החוק. ממצאים דומים 

עלו גם מן התשובות על השאלה אם השוטרים בישראל ישרים ומדווחים אמת. גם 

כאן, רק חלק קטן מהמשתתפים במדגם סברו שהשוטרים בישראל ישרים ומדווחים 

אמת, אולם חשוב לציין כי בלט גם הפער בין משיבים יהודים לערבים בעמדה זו 

בקרב  השוטרים  של  יותר  שלילית  תפיסה  על  המלמד  פער   ,)20% לעומת   32%(

המשיבים הערבים. כשליש מהמשיבים סברו שהמשטרה נוהגת להפר זכויות אזרח 

במקרים רבים )35% בקרב היהודים ו-40% בקרב הערבים(.

האזרחים  שיתוף  על  המשיבים  של  דעותיהם  התפלגות  את  מביא  להלן   2 לוח 

בעבודת המשטרה.
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העמדות לגבי שותפות האזרחים בעבודת המשטרה )באחוזים(  

לוח

2
האוכלוסייה

ההיגדים

ערביםיהודים

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

לאזרחים צריכה להיות 

היכולת להשפיע על סדרי 

העדיפויות של המשטרה 

באזור מגוריהם 

64.218.317.664.523.012.4

חשוב לי לקבל מידע על 

פעילות המשטרה באזור 

מגוריי

65.617.217.261.920.018.2

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

לוח 1 הראה כי הציבור סבור שמידת הדיווחיות של המשטרה נמוכה. לוח 2 מראה 

הגדול  רובם  המשטרה:  של  הדיווחיות  בתהליך  מעורב  להיות  רוצה  הציבור  כי 

בעמדה  רבה  תמיכה  הביעו  כאחד,  וערבים  יהודים  שלישים(,  )שני  הנשאלים  של 

שלאזרחים צריכה להיות היכולת להשפיע על סדרי העדיפויות של המשטרה באזור 

מגוריהם. שיעור דומה מאוד של הנשאלים )כשני שלישים(, גם כאן יהודים וערבים 

מגוריהם.  באזור  המשטרה  פעילות  על  מידע  לקבל  להם  שחשוב  השיבו  כאחד, 

ממצאים אלה מצביעים על נכונות רבה של המשיבים בסקר, יהודים וערבים, להיות 

שותפים בהגברת הדיווחיות והשקיפות של המשטרה בפני הציבור. 

לוח 3 להלן מפרט את התפלגות נכונותם של המשיבים להתנדב למשטרה.
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נכונות האזרחים להתנדב למשטרה )באחוזים(  

לוח

3
האוכלוסייה

ההיגדים

ערביםיהודים

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

אני מוכן לארגן בהתנדבות 

פעילות קהילתית לפתרון 

בעיית הפשיעה באזור 

מגוריי***

41.620.338.256.514.329.2

אני מוכן להשתתף במפגשים 

עם המשטרה כדי לדון 

בבעיות הפשיעה באזור 

מגוריי

47.315.437.246.514.139.3

אני מוכן להתנדב לוועד 

המקומי כדי לפעול לפתרון 

בעיות הפשיעה באזור מגוריי

46.616.237.142.816.840.3

אני מוכן להתנדב למשמר 

האזרחי של המשטרה באזור 

מגוריי*

32.217.150.628.014.357.7

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

עבודת המשטרה נשענת על עזרת הציבור ועל מעורבותו. משטרות רבות בעולם 

סובלות ממחסור בשוטרים, דבר המבליט את חשיבותה של הפעילות ההתנדבותית 

של הציבור במשטרה. יתרה מזו, מעורבות הציבור בעשיית המשטרה עשויה לשפר 

את פעולות האכיפה של המשטרה ולכוונן ואף לסייע לפתור את הבעיות הדחופות 

כתובת  במשטרה  רואים  אינם  המיעוטים  קהילות  אנשי  רבים  במקרים  בקהילה. 

לפתרון בעיות ונוטים להתעלם ממנה ולא לשתף עמה פעולה. המשטרה נתפסת 

של  חשבונן  על  השליטות  הקבוצות  של  האינטרסים  את  המשרת  כגוף  בעיניהם 

בסקר  יבטאו  הערבים  שהמשיבים  לצפות  אפשר  היה  לכן  החלשות.  הקבוצות 

אלא  פשיעה,  מניעת  של  בפעילות  ולהשתתף  למשטרה  להתנדב  מעטה  נכונות 

שהממצאים הפוכים למשוער. לעומת המשיבים היהודים, המשיבים הערבים ביטאו 
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נכונות רבה יחסית להתנדב ולארגן פעילות קהילתית לפתרון בעיית הפשיעה באזור 

היהודים  המשיבים  של  גדול  שיעור  מזו,  יתרה   .)41.6% לעומת   56.5%( מגוריהם 

)46.6%( והערבים )42.8%( הביעו נכונות להתנדב לוועד מקומי כדי לפעול לפתרון 

בעיות הפשיעה באזור מגוריהם. 

לפעילות  להתנדב  )והיהודים(  הערבים  המשיבים  של  רבה  נכונות  ראינו  כה  עד 

ממצאי  המשטרה,  עם  ישירה  לשותפות  אשר  הפשיעה.  מניעת  לשם  קהילתית 

)46.5%( הביעו  והערבים   )47.3%( הסקר מראים כי כמחצית מהמשיבים היהודים 

נכונות רבה להשתתף במפגשים עם המשטרה כדי לדון בבעיות הפשיעה באזור 

מגוריהם. ממצא זה חשוב מאוד, משום שבשונה מן ההיגדים הראשונים שהתמקדו 

בהתנדבות לפעילות קהילתית, מדובר במפגשים עם המשטרה ובשותפות ישירה 

עמה. התנדבות למשמר האזרחי במשטרה מעידה על מחויבות רבה להתנדבות 

כי  מראים  הסקר  ממצאי  המשטרה.  עם  הציבור  של  ומשותפת  ישירה  ולעבודה 

כשליש מהמשיבים היהודים ושיעור דומה בקרב המשיבים הערבים )28%( הביעו 

נכונות רבה להתנדב למשמר האזרחי באזור מגוריהם. הממצאים לגבי המשיבים 

למידה  הדומה  במידה  נכונות  הביעו  מהם  ניכר  שיעור  מאוד:  מעניינים  הערבים 

המתנדבים  מערך  של  המרכזיות  המסגרות  לאחת  להתנדב  יהודים  שהביעו 

במשטרה.

לוח 4 להלן מביא את הממצאים לגבי אמון הציבור במשטרה.

אמון הציבור במשטרה )באחוזים(  

לוח

4
האוכלוסייה

ההיגדים

ערביםיהודים

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

יש לי אמון במשטרת 

ישראל***

49.025.925.133.425.641.0

יש לי כבוד והערכה לשוטרי 

משטרת ישראל***

65.820.314.046.626.726.8
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האוכלוסייה

ההיגדים

ערביםיהודים

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

אזרחים צריכים לציית 

לכוחות המשטרה גם אם 

אינם מרוצים מהאופן שבו 

הם נוהגים*** 

79.812.08.256.524.319.3

אזרחים חייבים לציית 

לכוחות המשטרה גם אם 

אינם מבינים את ההיגיון של 

ההחלטה או אינם מסכימים 

לו***

74.816.48.845.224.830.0

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

רחבה,  ציבורית  הסכמה  על  מתבססות  דמוקרטיות  בחברות  המשטרה  פעולות 

והצורך בהסכמה זו אינו אידאולוגי בלבד — הוא נובע גם מהרצון באכיפה יעילה 

וזולה. אם שוררת בציבור הסכמה רחבה בדבר אכיפת החוק, מרבית הציבור יעדיף 

לגלות מקרים של  יסייע לה  והוא אף  גם ללא התערבות המשטרה  לציית לחוק 

הפרות החוקים ולמנעם. לגיטימציה היא גורם מרכזי ביחסים בין המשטרה לציבור, 

המקדימה,  בסקירה  שצוין  כפי  מיעוט.  קבוצות  עם  המשטרה  ביחסי  וחומר  קל 

לחוק.  וציות  במשטרה  אמון  מרכיבים:  שני  כוללת  המשטרה  כלפי  הלגיטימציה 

הממצאים מראים כי כמחצית מהמשיבים היהודים הביעו אמון במשטרה לעומת 

שליש בקרב המשיבים הערבים. חלק מן הסקרים השונים שנערכו בישראל לגבי 

מידת האמון במשטרה מראים שיעורי אמון גבוהים יותר )לדוגמה, הסקר של המכון 

הישראלי לדמוקרטיה(, ואחרים מראים שיעורי אמון נמוכים יחסית )לדוגמה, הסקרים 

של פרופ' אריה רטנר מאוניברסיטת חיפה(. השונּות באחוזים יכולה לנבוע מאופי 

הדגימה ומסולם המדידה של משתני האמון. על כל פנים, הממצאים מראים פער 

ניכר בין הערבים ליהודים בכל הנוגע לאמון במשטרה. 

כ-80%  ליהודים.  ערבים  בין  יותר  גדול  פער  ניכר  לחוק  לציות  הנוגעות  בשאלות 

מהמשיבים היהודים דיווחו כי יצייתו למשטרה גם אם אינם מרוצים מהאופן שבו 

היא נוהגת כלפיהם, וזאת לעומת 57% בקרב המשיבים הערבים. פערים דומים בין 
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המשיבים היהודים לערבים היו גם לגבי ההיגד שהאזרחים חייבים לציית למשטרה 

גם אם אינם מבינים את ההיגיון שבהחלטתה: גם כאן, כשלושה רבעים מהמשיבים 

היהודים הסכימו להיגד במידה רבה לעומת תמיכה מסויגת של פחות ממחצית 

המשיבים הערבים. 

לוח 5 להלן מפרט את דעותיהם של המשיבים על הוגנותה של המשטרה ועל מידת 

השוויוניות ביחסה לאזרחים.

העמדות לגבי ההוגנות והשוויוניות ביחסה של המשטרה  לוח 

לאזרחים )באחוזים(5

האוכלוסייה

ההיגדים

ערביםיהודים

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

המשטרה מבצעת את 

תפקידה בדרך הוגנת***
41.633.325.126.229.444.4

המשטרה פועלת בדרך 

שוויונית כלפי האזרחים 

היהודים והערבים***

37.229.733.120.121.158.7

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

בין המשטרה  הוגנות ההליכים במגע  רבים מצביעים על חשיבותם של  מחקרים 

לציבור. נמצא כי התחושה של האזרח שהשוטר פועל בהגינות, בניטרליות ובשוויוניות 

)Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 2001(. מממצאי  משפיעה על אמון הציבור במשטרה 

הסקר עולה הבדל מובהק בתפיסת ההוגנות והשוויוניות של המשטרה בין המשיבים 

היהודים לבין הערבים. שיעור המשיבים היהודים שהביעו הסכמה לכך שהמשטרה 

מבצעת את תפקידה בדרך הוגנת עמד על 41.6%, ואילו שיעור המשיבים הערבים 

שהסכימו לכך עמד על 26.2% בלבד. ממצא זה מראה שרוב המשיבים הערבים 

חשים כי המשטרה אינה מבצעת את תפקידה בדרך הוגנת. מגמה דומה נצפתה 

גם בתשובות על השאלה אם המשטרה פועלת באופן שוויוני כלפי יהודים וערבים 

וגם כאן ניכר פער מובהק בין הצדדים: לעומת 33.1% מהמשיבים היהודים שלא 

הסכימו לכך שהמשטרה פועלת באופן שוויוני כלפי אזרחים יהודים וערבים, שיעורם 
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58.7%. עמדות אלה מצביעות על  של הערבים שהשיבו כך היה גבוה בהרבה — 

פערים ניכרים בין המשיבים היהודים והערבים בכל הקשור לתפיסת ההוגנות של 

הליכי המשטרה. 

לוח 6 להלן מציג את התפלגות הדעות של הנשאלים על פשיעה ועל פחד מפשיעה.

 

העמדות לגבי פשיעה והפחד מפשיעה )באחוזים(  

לוח

6
האוכלוסייה

השאלות

ערביםיהודים

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

להערכתך, מהי רמת 

הפשיעה באזור מגוריך?***

18.733.847.635.926.837.3

באיזו מידה אתה חושש 

שאתה או מי מבני משפחתך 

ייפגעו מעברות אלימות?***

30.420.948.751.922.925.2

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

לרוב אפשר ללמוד על היקף הפשיעה בחברה ממקורות רשמיים )סטטיסטיקה(, 

בעיקר מהמשטרה. עם זאת, לא כל פשע מגיע לידיעת המשטרה ולא תמיד ניתן 

תפיסות  כך,  משום  בחברה.  הפלילית  המציאות  על  הרשמיים  מהנתונים  ללמוד 

למציאות  נוסף  מדד  לשמש  עשויות  בחברה  הפשיעה  לרמת  הנוגעות  הציבור 

הפלילית בחברה )לדוגמה, סקרי קרבנות(. חשוב להדגיש כי ההערכות של הציבור 

בדבר רמת הפשיעה אינן משקפות בהכרח את המציאות בפועל (Hipp, 2010). עם 

זאת, הן עשויות לשקף חוסר ביטחון אישי של הציבור, והוא עלול לפגוע בתפיסת 

החוסן החברתי של הקהילה. הנתונים בלוח מצביעים על פער מובהק בין המשיבים 

מעברת  להיפגע  ובחשש  הפשיעה  רמת  של  בהערכות  היהודים  לבין  הערבים 

אלימות. לעומת 18.7% מהמשיבים היהודים שענו כי רמת הפשיעה באזור מגוריהם 

גבוהה, נמצא שיעור כפול מזה בקרב המשיבים הערבים, כ-36%. תשובותיהם של 

המשיבים הערבים מעידות כי תחושת הביטחון האישי שלהם נמוכה והם מביעים 

חשש גדול להפוך לקרבן פשיעה יותר מן היהודים. 
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ממצאים דומים נצפו גם בחשש של המשיבים להיפגע מעברת אלימות. כ-30% 

מהמשיבים היהודים הביעו חשש רב שהם או מי מבני משפחתם ייפגעו מעבירת 

אלימות. בקרב המשיבים הערבים היה החשש להפוך לקרבן של עברת אלימות רב 

אף יותר: מעל מחציתם )51.9%( הביעו חשש גבוה שהם או מי מבני משפחתם ייפגע 

מעברת אלימות. ממצאים אלה משקפים פחד רב מפני הפיכה לקרבנות אלימות 

בקרב המשיבים הערבים ומסבירים את הדיון החברתי הער בחברה הערבית לגבי 

האלימות בקהילה. 

לוח 7 להלן משקף את התפלגות התשובות של הנסקרים ביחס לעבודת המשטרה. 

העמדות לגבי פעילות המשטרה )באחוזים(  

לוח

7
האוכלוסייה

ההיגדים

ערביםיהודים

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

באיזו מהירות המשטרה 

מגיבה לקריאה לטפל 

באירוע פשיעה חמור באזור 

מגוריך? )במידה רבה = 

במהירות המרבית(*

44.136.019.838.227.134.8

המשטרה פועלת כדי למנוע 

פשיעה באזור מגוריי***

45.534.819.730.724.544.7

המשטרה פועלת כדי לפתור 

בעיות בסדר הציבורי כמו 

רעש, ונדליזם, נהיגה פרועה 

וכד' באזור מגוריי*

41.928.529.635.422.742.0

כאשר אני רואה שוטר, אני 

מרגיש בטוח יותר

38.426.235.440.819.140.1

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001
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אמון הציבור במשטרה מושפע בין היתר גם מתפיסותיו לגבי הפעילות והיעילות של 

המשטרה בהתמודדותה עם הפשיעה. שיעור ניכר בקרב המשיבים היהודים )44.1%( 

והערבים )38.2%( ענו כי המשטרה מגיבה במהירות לקריאה לטפל באירוע פשיעה 

חמור באזור מגוריהם. עם זאת, בקרב המשיבים הערבים היה גם שיעור גדול יחסית 

מגיבה  אינה  שהמשטרה  אמרו  ולמעשה  ההיגד  את  שדחו  נשאלים  של   )34.8%(

לאותם אירועים חמורים במהירות הראויה. 

וגם  מגוריהם  באזור  המשטרה  פעילות  לגבי  תפיסותיהם  על  נשאלו  הנסקרים 

כאן ניכרו פערים בין המשיבים היהודים לערבים. כ-45% מהמשיבים היהודים ענו 

שהמשטרה פועלת במידה רבה למנוע פשיעה באזור מגוריהם לעומת 30% בקרב 

המשיבים הערבים. ממצא זה מלמד שבציבור הערבי רווחת דאגה בשל שיטור־חסר 

בקהילה ובשל טיפול בלתי־מספק בפשיעה )44.7%(. 

חלק גדול מהציבור מבסס את עמדותיו כלפי המשטרה על פי טיפולה בעברות 

הפוגעות באיכות החיים, בעיקר עברות שאינן חמורות במיוחד, כגון הפרת הסדר 

הציבורי, רעש, ונדליזם, נהיגה פרועה וכד'. בשל שכיחותן הגבוהה של עברות אלה, 

תפיסות הציבור לגבי דרך התמודדותה של המשטרה עם אותן עברות משפיעות 

על ההערכה הכללית כלפיה. בעניין זה חשוב להדגיש את חשיבותן של אותן עברות 

"קטנות", היות שהספרות הקרימינולוגית מבליטה את השפעתן על תחושת הביטחון 

הכללית של האזרחים ועל החוסן הקהילתי. תאוריית "החלונות השבורים" מתארת 

זוכות  לא  הן  יותר אם  אותן עברות קטנות לעברות חמורות  את התדרדרותן של 

למענה תקיף מצד המשטרה ומצד הקהילה בהתחלת התרחשותן )מענה של "אפס 

ענו שהמשטרה  מהמשיבים  כ-40%  הממצאים,  פי  על   .)zero tolerance סובלנות", 

המשיבים  בין  קטן  פער  ונמצא  חיים,  איכות  עברות  באותן  טובה  בדרך  מטפלת 

הערבים ליהודים )41.9% לעומת 35.4%(. הפער גדול יותר בשיעור המתנגדים להיגד 

)42% בקרב הערבים לעומת 29.6% בקרב היהודים(.

השפעתה של עבודת המשטרה באה לידי ביטוי בין השאר בהשריית תחושת ביטחון 

בקרב התושבים: הידיעה ששוטר נמצא בקרבת מקום עשויה להעניק תחושת ביטחון 

לחלק מהאנשים, בעיקר לאלה החוששים להיפגע מאיום כלשהו. ממצאי הסקר 

והשיעור  נתקלים בשוטר,  ביטחון כאשר הם  כ-40% מהאזרחים חשים  כי  מראים 

ליהודים  הערבים  בין  המתוחים  היחסים  לנוכח  והיהודים.  הערבים  בקרב  דומה 

בישראל היה צפוי שהשיעור בקרב הערבים יהיה נמוך יותר, אך מנגד הממצאים 

מראים כי הציבור היהודי גם הוא אינו חש בהכרח ביטחון כשהוא נתקל בשוטר.  

לוח 8 להלן מפרט את התפלגות התשובות בנושא הנכונות לפנות ולסייע למשטרה.
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העמדות לגבי הנכונות לפנות ולסייע למשטרה )באחוזים(  

לוח

8
האוכלוסייה

השאלות/ההיגדים

ערביםיהודים

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

אם המשטרה תבקש ממך 

לספק מידע על עברת רצח 

העשוי לסייע בפענוח פשע 

שהתרחש ביישוב שלך, באיזו 

מידה תעזור לה?*** 

80.39.010.861.014.424.6

אם אזדקק לסיוע, לא אהסס 

לפנות לתחנת המשטרה 

באזור מגוריי***

81.78.010.364.815.919.4

על כל אזרח מוטלת החובה 

לסייע למשטרה במלחמתה 

בפשיעה***

84.77.57.860.922.117.0

לרוב מעורבות המשטרה 

מסבכת את הבעיה במקום 

לפתור אותה*** 

19.031.749.244.923.132.0

המשטרה אינה רצויה ביישוב 

שלי**
20.012.267.833.521.644.9

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

המלצות  ומעבירה  ראיות  אוספת  חוקרת,  הציבור,  בתלונות  מטפלת  המשטרה 

להגשת כתב אישום נגד אזרחים שהיא סבורה שהפרו את החוק. המשטרה היא 

אפוא "דלת הכניסה" למערכת המשפט. תהליך האכיפה נפתח ברגע שבו נחשף 

הופר. האזרחים הפונים למשטרה ממלאים תפקיד  אירוע המעורר חשד שהחוק 

לפנייתם של  תגובה  היא  עבודתה  ומרבית  עבודתה של המשטרה  בהיקף  מרכזי 

האזרחים ולא פעילות יזומה מצדה. עברות מתרחשות לרוב במקום ובזמן בלתי־

ללא  התרחשותן;  על  בדיווח  האזרחים  למעורבות  זקוקה  המשטרה  ולכן  צפויים, 
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הפשיעה  את  למגר  המשטרה  תתקשה  הקהילה  מצד  פעולה  ושיתוף  מעורבות 

)Black, 1980, עמ' 68(. 

בסקר נשאלו המשתתפים באיזו מידה יעזרו למשטרה אם היא יתבקשו לספק לה 

מידע, אשר עשוי לסייע בפענוח עברת רצח שהתרחשה ביישובם. הממצאים מראים 

כי כ-80% מהמשיבים היהודים הביעו נכונות רבה לעזור למשטרה בפענוח הרצח 

לעומת 60% בקרב המשיבים הערבים. פער זה עשוי להסביר חלק מהבעיות שבהן 

נתקלת המשטרה בבואה לטפל בעברות רצח בקהילה הערבית בישראל, בעיקר 

קושי במציאת עדויות. עם זאת, ניכר שיעור גבוה של היענות בקרב המיעוט הערבי 

למרות היחסים המתוחים עם המשטרה.

תמונה דומה מצטיירת גם מן התשובות לגבי פנייה לעזרת המשטרה ולגבי החובה 

תמכו  היהודים  המשיבים  של  גבוה  שיעור  בפשיעה.  במלחמתה  למשטרה  לסייע 

בהיגדים אלה והביעו נכונות רבה לפנות לעזרת המשטרה ולסייע לה במלחמתה 

בפשיעה )מעל 80%(. בקרב המשיבים הערבים הצטיירה תמונה דומה של תמיכה 

רחבה בשני ההיגדים, אמנם במידה פחותה יותר )מעל 60%(, אולם ניכרת מאוד. 

עבודתה של המשטרה היא הביטוי הבולט ביותר והנראה לעין במערכת אכיפת החוק 

ותכופות היא שנויה במחלוקת בקרב הציבור )Black, 1980; Reiner, 2000; אמיר, 1998(. 

יותר כאשר על המשטרה להתמודד עם קבוצות מיעוטים  הדברים אף מורכבים 

בעלות מאפייני תרבות שלא תמיד היא ערה להם או רגישה להם ולהשלכות של 

את  מסבכת  המשטרה  מעורבות  אם  נשאלו  הנסקרים  עליהם.  האכיפה  פעילות 

הבעיה שלשמה נקראה במקום לפתור אותה. רק 19% מהמשיבים היהודים חשבו 

כ-45%  לעומת  וזאת  לפתרה,  במקום  הבעיה  שמעורבות המשטרה מסבכת את 

בקרב המשיבים הערבים. הפער הגדול מאוד מצביע על אחת מבעיות היסוד של 

עבודת המשטרה בקרב המיעוט הערבי בישראל. אפשר להסביר ממצא זה בדרכי 

הפעולה של המשטרה שאינן מותאמות למאפיינים התרבותיים של הערבים, ובכך 

שמודל השיטור הנהוג בקרב הרוב היהודי לא תמיד מתאים לטיפול בבעיות בחברה 

הערבית. 

לבסוף נשאלו המשתתפים באיזו מידה מקובלת המשטרה בקהילתם. רוב המשיבים 

היהודים דחו את ההיגד כי המשטרה אינה רצויה ביישוב מגוריהם לעומת 45% בקרב 

המשיבים הערבים. מנגד, כ-33% מהמשיבים הערבים ענו כי הם חשים שהמשטרה 

אלה  ממצאים  היהודים.  המשיבים  בקרב  ל-20%  בהשוואה  ביישובם  רצויה  אינה 

מראים כי שיעור ניכר בקרב המשיבים הערבים חשו התנגדות חברתית לנוכחותה 

של המשטרה ביישוביהם. עם זאת קשה להתעלם מכך ששיעור בלתי־מבוטל של 

משיבים יהודים תמכו בהיגד זה )כ-20%(, דבר המעורר תהיות בדבר מידת האמון 

שהמשטרה זוכה לה גם בקרב קבוצת הרוב היהודית.
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יפנו  כי  הסיכוי  לגבי  הנסקרים  של  התשובות  התפלגות  את  מפרט  להלן   9 לוח 

למשטרה בהיתקלם בביצוע עברה.

הנכונות לדווח למשטרה על פשיעה )באחוזים(  

לוח

9
האוכלוסייה

השאלות

ערביםיהודים

סיכוי 

גבוה

סיכוי 

בינוני

סיכוי 

נמוך

סיכוי 

גבוה

סיכוי 

בינוני

סיכוי 

נמוך

מה הסיכוי שתפנה למשטרה 

אם תהיה עד למעשי ונדליזם 

או השחתה ע”י בני נוער?*** 

73.913.312.851.220.528.3

מה הסיכוי שתפנה למשטרה 

אם תהיה עד לביצוע עברת 

תנועה חמורה?

64.312.323.464.414.021.6

מה הסיכוי שתפנה למשטרה 

אם תהיה עד לאירוע ירי?***

87.75.07.362.912.824.4

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

הממצאים לגבי הסיכוי לדווח על מעשה ונדליזם מראים כי ניכר הבדל בין המשיבים 

היהודים לערבים: משיבים יהודים רבים יותר )73.9%( דיווחו שרבים הסיכויים כי יפנו 

למשטרה בהשוואה למשיבים הערבים )51.2%(. אמנם יש פער מובהק בין הקבוצות, 

אך עם זאת מרבית המשיבים הערבים דיווחו כי רבים הסיכויים שידווחו למשטרה על 

מעשה ונדליזם. בשאלת הדיווח על עברת תנועה חמורה לא היה שום הבדל בין שתי 

האוכלוסיות: שני שלישים בשתיהן השיבו כי רבים הסיכויים שידווחו למשטרה. ממצא 

זה מעיד על תפיסת החומרה של מעשה זה בעיני הציבור )ערבים ויהודים(. בשאלה 

האחרונה נבחן באיזו מידה ידווחו המשתתפים למשטרה על אירועי ירי. כאן ניכר 

פער בין שתי האוכלוסיות: 87.7% מהמשיבים היהודים דיווחו כי רבים הסיכויים שיפנו 

יכול להסביר חלק  זה  62.9% בקרב המשיבים הערבים. ממצא  למשטרה לעומת 

מהתלונות של הקהילה הערבית ושל המשטרה לגבי השיעורים הנמוכים של גילוי 

עברות של שימוש בכלי ירי. עם זאת, חשוב להדגיש כי שני שלישים מהמשתתפים 

הערבים השיבו שרבים הסיכויים שידווחו למשטרה, שיעור משמעותי מאוד. 
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הניתן  השירות  של  איכותו  בדבר  התשובות  התפלגויות  את  מפרט  להלן   10 לוח 

במשטרה.

העמדות לגבי איכות השירות הניתן במשטרה )באחוזים(  

לוח

10
האוכלוסייה

ההיגדים

ערביםיהודים

מסכים 

במידה 

רבה

מסכים 

במידה 

בינונית

לא 

מסכים 

כלל 

מסכים 

במידה 

רבה

מסכים 

במידה 

בינונית

לא 

מסכים 

כלל 

המשטרה נוהגת בכבוד כלפי 

אזרחים שעמם היא באה 

במגע

35.938.625.535.232.132.7

משטרת ישראל כארגון 

דואגת לרווחתם ולאיכות 

חייהם של תושבי ישראל***

46.028.125.931.729.738.6

השוטרים בישראל מנומסים 

ובעלי תודעת שירות באופן 

התנהלותם מול האזרח 

ברחוב*

31.635.133.325.433.940.7

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

סקירת הספרות בהקדמה העלתה כי אחד המשתנים הבולטים בהסבר לתפיסת 

הלגיטימציה כלפי המשטרה הוא הוגנּות ההליכים והאופן שבו היא נוהגת — בכבוד, 

בנימוס, בדאגה לאזרח וללא משוא פנים. במחקרים רבים בעולם וגם בישראל נמצא 

כלפי המשטרה. ממצאי  הציבור  עמדות  על  ביותר  הוא המשפיע  זה  כי משתנה 

הסקר מראים כי הציבור סבור שהוגנות ההליכים של המשטרה מעטה יחסית: רק 

שליש מהמשיבים היהודים )35.9%( והערבים )35.2%( הסכימו כי המשטרה נוהגת 

לגבי  בתפיסות  העוסקת  בשאלה  במגע.  באה  היא  שעמם  אזרחים  כלפי  בכבוד 

משטרת ישראל כארגון הדואג לרווחת האזרחים ניכר פער בין המשיבים היהודים 

לרווחת  דואגת  שהמשטרה  שהרגישו  היהודים  מהמשיבים   46% לעומת  לערבים. 

משקף  זה  פער  היגד.  לאותו  הסכימו  הערבים  מהמשיבים   31.7% רק  האזרחים, 
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המתחשב  כארגון  למשטרה  ביחס  הערבים  המשיבים  של  יותר  שליליות  תפיסות 

מנומסים  בישראל  שוטרים  שבה  במידה  בשאלה שעסקה  גם  האזרחים.  ברווחת 

ובעלי תודעת שירות במגעיהם עם האזרח ניתנו הערכות די נמוכות: פחות משליש 

מן המשיבים היהודים ורק חמישית מהמשיבים הערבים הסכימו להיגד שהשוטרים 

מנומסים, וההערכה השלילית בלטה יותר בקרב המשיבים הערבים.

לוח 11 להלן מפרט את התפלגות העדפותיהם של המשיבים ביחס לקבלת שירות 

משוטרים על פי מוצאם האתני. 

ההעדפות לקבלת שירות משוטרים על פי מוצאם האתני  לוח 

)באחוזים(11

האוכלוסייה

השאלה

ערביםיהודים

משוטר 

ערבי

משוטר 

יהודי

לא 

משנה

משוטר 

ערבי

משוטר 

יהודי

לא 

משנה

האם אתה מעדיף לקבל 

שירות משוטר יהודי או 

משוטר ערבי?

3.222.274.514.414.770.9

המחקר על אודות שיטור בחברות שסועות מדגיש את חשיבות הפלורליזם בכוח 

קבוצת  מקרב  לשוטרים  הולם  ייצוג  של  חשיבותו  את  ובעיקר  במשטרה,  האדם 

המיעוט. ייצוג זה אמור להשיג שתי מטרות: האחת, להקנות למשטרה הבנה טובה 

יותר של אותה קבוצת מיעוט, בעיקר כאשר היא שונה בתרבותה מקבוצת הרוב; 

השנייה, השתלבותם של חברי קבוצת המיעוט במשטרה מראה לקבוצה שהמשטרה 

היא גם שלה. נשאלת השאלה אם חברי קבוצת המיעוט מעדיפים שהשוטר המשרת 

אותם ישתייך לקבוצתם. מחקרים בארצות־הברית הראו שהתשובה שלילית: אמנם 

קבוצת המיעוט מעודדת השתלבות של חבריה במשטרה, אך עם זאת סקרי דעת 

קהל מראים כי בני מיעוטים אינם מעדיפים לקבל שירותי שיטור משוטר המשתייך 

את  שאלנו  כאשר  דומות.  תוצאות  מראה  שלנו  הסקר   .)Weitzer, 2000( לקבוצתם 

המשיבים הערבים והיהודים אם יעדיפו לקבל שירות משוטר ערבי או משוטר יהודי, 

רוב גדול של 70% ומעלה מקרב המשיבים הערבים והיהודים ענו שלא אכפת להם 

מהי הזהות האתנית של השוטר, ערבי או יהודי. חשוב להדגיש כי שיעור קטן בקרב 

המשיבים הערבים )כ-15%( בחרו בשוטר יהודי ושיעור דומה העדיפו שוטר ערבי. 

אשר למשיבים היהודים, רק שיעור קטן מאוד מתוכם בחרו לקבל שירות משוטר 
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ערבי )3.2%(. ואולם הממצא המרכזי הוא, שרוב המשיבים — הן הערבים והן היהודים 

— שווי־נפש לגבי הזהות האתנית של השוטר. ממצא זה חשוב מאוד ועשוי להשפיע 

על מדיניות הקצאת השוטרים בקהילת המיעוט הערבי.

לוח 12 להלן מפרט את התפלגות התשובות של הנסקרים הערבים ביחס לשפת 

השירות המועדפת.

שפת השירות המועדפת )באחוזים(  

לוח

12
האוכלוסייה

השאלה

ערבים

לא משנהבעבריתבערבית

האם אתה מעדיף לקבל מהמשטרה 

שירות בעברית או בערבית?
25.713.660.8

אחד החסמים בנגישות של קבוצת המיעוט למשטרה בחברה מרובת־תרבויות הוא 

אי־ידיעת השפה של קבוצת הרוב, שהיא השפה שהמשטרה משתמשת בה במגעה 

הקשיים  רבים  המיעוט,  בקרב  הרוב  שפת  אי־ידיעת  שגדלה  ככל  האזרחים.  עם 

בקשריו עם המשטרה. המיעוט הערבי בישראל בקי בשפה העברית היות ששפה 

הגומלין של  בזכות קשרי  וגם  הערביים  בבתי הספר  שנים  זה עשרות  נלמדת  זו 

המיעוט הערבי עם הרוב היהודי (Spolsky & Shohamy, 1999). ממצאי הסקר מראים 

כי כרבע מהמשיבים הערבים מעדיפים לקבל שירותי שיטור בשפה הערבית, בעיקר 

המבוגרים יותר, אולם בולטים עוד שני ממצאים: ראשית, מרבית המשיבים הערבים 

שווי־נפש לגבי השפה שבה הם מקבלים שירותי שיטור, תשובה המעידה על תפיסה 

שירותי  לקבל  מעדיפים  הערבים  מהמשיבים  כ-13%  שנית,  דו־לשוני.  מיעוט  של 

שיטור בשפה העברית. ממצא מעניין זה עשוי להתבהר כאשר נבחן את השונּות 

בתוך החברה הערבית ואת העמדה הייחודית של תושבי הערים המעורבות — לוד, 

רמלה ויפו. 

לוח 13 להלן מפרט את התפלגות האזרחים שהיה להם מגע עם שוטרים בשנה 

האחרונה.
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המגע עם המשטרה )באחוזים(  

לוח

13
האוכלוסייה

השאלה

יהודים

)n=125(

ערבים

)n=144(

לא כןלאכן

האם היה לך מגע כלשהו עם 

שוטרים בתפקיד בשנה האחרונה?

31.268.823.876.2

יכול  הוא  ראשית,  מאוד.  משמעותי  אירוע  הוא  המשטרה  עם  הציבור  של  המגע 

על  שנית,  טיבם.  ועל  למשטרה  המיעוט  בין  המגעים  של  שכיחותם  על  ללמדנו 

על  מסיקורי התקשורת  מושפעת  כלפי המשטרה  האזרחים  רוב עמדתם של  פי 

אודות פעילותה והתנהגותה או מעדויות של בני משפחה, של חברים, של עמיתים 

הציבור  עמדות  על  משפיע  המשטרה  עם  המגע  טיב  כי  מראים  מחקרים  וכד'. 

כלפיה: אם היה חיובי, תהיה העמדה כלפי המשטרה חיובית; אם לא, יפתח האזרח 

עמדה שלילית כלפי המשטרה. ככלל, לא מעט מחקרים מראים כי עצם המגע 

עם המשטרה עשוי לשפר את דימויה בעיני הציבור, היות שעמדת הציבור כלפי 

המשטרה לרוב אינה מתבססת על ניסיון אישי, כאמור. ממצאי הסקר מראים כי 

כמעט שליש מהמשיבים היהודים ורבע מהמשיבים הערבים היו במגע עם המשטרה 

בשנה האחרונה. ממצאים דומים עלו בסקרים של המשרד לביטחון הפנים ובסקרים 

של פרופ' אריה רטנר מאוניברסיטת חיפה. ממצא זה מלמד, שבשונה ממצבם של 

מיעוטים בעולם, למשל בארצות־הברית, שבה מדווח כי המגע עם המשטרה תכוף 

יותר בשל חשד לעברה ואף נשמעות טרוניות שיחסה של המשטרה מושפע מגזעו 

ואולי  רווחת בקרב המיעוט הערבי בישראל,  זו אינה  נראה שתופעה  של החשוד, 

אף ההפך מכך: הפער לעומת המשיבים היהודים )שהוא אמנם לא גדול במיוחד( 

עשוי ללמד על הסתברות נמוכה יותר למגע עם המשטרה. ייתכן שממצא זה קשור 

לעובדה שהיקף פעילות השיטור והקצאת השוטרים בתחנות המשטרה המשרתות 

את היישובים הערביים קטנים יחסית ולכן קטן הסיכוי למגע של שוטר עם האזרח 

הערבי. עם זאת, תנועתו של בן המיעוט הערבי אינה מוגבלת רק ליישוב מגוריו ולכן 

יש סיכוי כי יבוא במגע עם המשטרה מחוץ ליישובו, דבר הניכר בפער הקטן בין 

המשיבים היהודים לערבים בתכיפות מגעם עם המשטרה. 

לוח 14 להלן מפרט את התפלגותן של נסיבות המגע עם המשטרה. 
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נסיבות המגע עם המשטרה )באחוזים(  

לוח

14
האוכלוסייה

נסיבות המגע

ערביםיהודים

23.213.2כקרבן עברה

3.211.1כחשוד בעברה

11.210.4כעד

34.449.3במפגש תנועה

28.015.3אחר

המגע של האזרחים עם המשטרה עשוי להתרחש בנסיבות שונות מאוד. לדוגמה, 

לעתים האזרח הוא שיוזם את המגע עם המשטרה, למשל כקרבן עברה המבקש 

להתלונן. לעתים המשטרה היא שיוזמת את המגע עם האזרח, למשל פונה אליו 

אליו במפגש  פונה  עדות בתחנת המשטרה,  אותו למתן  כחשוד בעברה, מזמינה 

הערבים  המשיבים  בין  הבדל  על  מצביעים  הסקר  ממצאי  וכד'.  שגרתי  תנועה 

והיהודים בנסיבות המגע שלהם עם המשטרה: המגע של המשיבים היהודים עם 

מנגד,  הערבים )13%(.  למשיבים  בהשוואה  יותר  רב   )23%( כקרבנות  המשטרה 

משיבים ערבים רבים יותר )11%( מיהודים )3%( דיווחו שנסיבות מגעם עם המשטרה 

היו כחשודים בעברה. שני ממצאים אלה מלמדים כי הדיווח על עברות רווח יותר 

בקרב הרוב היהודי, ממצאים הזוכים לאישוש מנתוני הפעילות של משטרת ישראל 

וגם ממחקרים קודמים (Hasisi, 2009). בנוסף, בממצאי הסקר בולט כי נסיבות המגע 

של המשיבים הערבים עם המשטרה הן כחשודים בעברה. ממצא זה מלמד על 

ייצוג־יתר של המיעוט הערבי כחשודים בעברה, ממצא הזוכה לאישוש בייצוג־יתר 

של המיעוט הערבי בנתוני הפשיעה של משטרת ישראל ושל שירות בתי הסוהר.3 

אחת מהנסיבות השכיחות והשגרתיות של המגע בין המשטרה והאזרח היא מפגשי 

תנועה. חלק מן החוקרים טוענים כי בארצות־הברית עבודת המשטרה בתחום זה 

משפיעה על המרחב החברתי (Black, 1980; Lobenthal, 1970). שוטרי התנועה אינם 

אוכפים את החוק על כל מפירי חוקי התנועה; הם נוטים לרשום דו"חות לנהגים 

http://www.pra.co.il/image/users/180409/ftp/my_files/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%  3
AA.pdf?id=8615320
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שחורים יותר מלנהגים לבנים. בתצפית על עבודתם עלה כי השוטרים עצרו נהגים 

שחורים על עברות של פנס מקולקל ברכב ולא עשו כך לנהגים לבנים, כלומר הם 

אכפו את החוק על פי שיקולי גזע )Black, 1980, עמ' 35(. השחורים בארצות־הברית 

 racial( מתלוננים ששיטת העבודה של שוטרי התנועה מתבססת על פרופיל גזעי 

עורכים  ואף  אותם  שחורים, מתחקרים  נהגים  עוצרים  השוטרים  כלומר,   ,)profiling
 "Driving חיפוש בכלי הרכב שלהם רק משום שהם שחורים, תופעה שזכתה לכינוי

While Black" (Harris, 1999). מחקר אחד גילה כי 40% מהמשיבים השחורים חשו כי 
נעצרו פעם אחת לפחות לבדיקה על ידי שוטר רק בשל גזעם, וזאת בהשוואה ל-5% 

מקרב המשיבים הלבנים )Weitzer & Tuch, 2002(.4 ממצאים בולטים אף יותר התגלו 

בשיעורי החיפוש של המשטרה בקרב מיעוטים בעיר ניו־יורק בחסות המדיניות של 

 Gelman, Fagan and Kiss,( ומרבית הנעצרים היו שחורים ,)עצור וחפש( Stop and Frisk
2007(. ביקורת רבה נמתחה על מדיניות זו והיא בוטלה בעקבות פסק דין של בית 

 .)Floyd v. City of New York, 2013( המשפט העליון במדינה

ממצאי הסקר שלנו מראים כי משיבים ערבים רבים יותר דיווחו על מפגשי תנועה עם 

המשטרה בהשוואה למשיבים היהודים. ממצא זה עשוי לתמוך בהנחה שהמשטרה 

מושפעת מהפרופיל האתני בעבודתה הקשורה לתנועה בדרכים, אולם יש לשקול 

פרשנות חלופית או משלימה לכך. ראשית, יש לבדוק את אוכלוסיית ההשוואה, כלומר 

האוכלוסייה.  בקרב  המיעוטים  הייצוג הדמוגרפי של  לשיעור  ְלָמה משווים, למשל 

אולם  תנועה,  ייצוג־היתר של המשיבים הערבים במפגשי  בולט  זה  עיקרון  פי  על 

האוכלוסייה  של  מאפיינים  כמה  לכלול  יש  להשוואה.  הנכון  המדד  זה  אם  ספק 

הערבית העשויים להשפיע על טיב המפגש עם המשטרה. מרבית הערבים בישראל 

חיים בפריפריה הגאוגרפית של מדינת ישראל )הגליל, המשולש והנגב(, ומשום כך 

הם נאלצים להשתמש בכלי רכב כדי לעבוד, לקנות או לבלות בעיר הקרובה. על 

אין להשוות את שיעור הנעצרים הערבים לשיעורם באוכלוסייה, אלא לשיעור  כן 

הנהגים הערבים ולשכיחות השימוש שלהם בכלי רכב. ככל שיגדל השימוש בכלי 

רכב יגדל בהתאם הסיכוי למפגש תנועה עם המשטרה. בהמשך לטענה זו, סקר 

הרגלי נסיעה שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 1996–1997 הצביע 

על הבדלים ניכרים בין אורך הנסּוָעה )קילומטרז'( של נהגים יהודים לבין אורכה של 

נסועת נהגים לא־יהודים )שמרביתם ערבים(. אומדן הנסועה השנתית הממוצעת של 

הנהגים היהודים עומד על 16,345 ק”מ לעומת 21,873 ק"מ של הנהגים הלא־יהודים 

)פקטור, מהלאל ורפאלי, 2011(.

של  הכנסתם  בישראל.  הערבים  של  החברתי-כלכלי  במצב  קשור  נוסף  הסבר 

הערבים בישראל נמוכה, שיעור האבטלה בקרבם גבוה, בבעלותם כלי רכב ישנים 

חשוב לציין כי מרבית השחורים שנעצרו לבדיקה היו גברים צעירים.  4
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הסבירות  גבוהה  ולכן  וכד'(,  צמיגים  תאורה,  בלמים,  )למשל  לקויה  שתחזוקתם 

שהמצב המכני הכללי של כלי הרכב ביישובים הערביים ירוד ולפיכך גדל הסיכוי 

למפגשי תנועה עם המשטרה )הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 2004(. 

מחקרים  הדו"ח,  בתחילת  שהוזכרה  הנוחה"  "ההזנחה  גישת  ובהשראה  לבסוף, 

קודמים על פעילות המשטרה בקרב הערבים בישראל הצביעו על תת־שיטור בקרב 

האוכלוסייה  את  המשרתות  בתחנות  שוטרים  של  מעטה  הקצאה  כולל  הקהילה, 

הערבית )Hasisi, 2009(. מנגד, אכיפה דרך מפגשי תנועה, בעיקר בכניסה ליישובים 

ערביים וביציאה מהם, עשויה להפוך לשיטת שיטור שכיחה יותר. עם זאת, כדי לברר 

את סוגיית ההשפעה של הפרופיל האתני דרוש מחקר יסודי בעל נגישות לנתוני 

המשטרה על מפגשי תנועה.

  מבט על האוכלוסייה הערבית
עד כה סקרנו את יחסי המשטרה והאוכלוסייה הערבית דרך השוואה בין המשיבים 

הערבים ליהודים. להלן נשווה בין קבוצות בתוך האוכלוסייה הערבית. כפי שציינו, 

בין הקבוצות בה  רבה  שונּות  וניכרת  הומוגנית  אינה קבוצה  האוכלוסייה הערבית 

ערבים  בין  להבחין  ביקשנו  הנוכחי  במחקר  ועוד.  גאוגרפי  עדתי,  דתי,  בסיס  על 

המתגוררים בגליל ובמשולש )שהם מרבית האוכלוסייה הערבית בישראל(, לעומת 

ויפו. הבחירה  ערבים בדווים תושבי הנגב ותושבי הערים המעורבות — רמלה, לוד 

של  עמדותיה  לגבי  נתונים  היעדר  על  לגשר  נועדה  בדרום  הבדווים  בתושבים 

אוכלוסייה זו כלפי המשטרה. 

בשני העשורים האחרונים גבר המתח בין הבדווים בנגב ובין המדינה, בעיקר בשל 

)Smooha, 2004(. מתח זה עורר לא מעט  הניסיונות להסדרת ההתיישבות בפזורה 

עימותים עם המשטרה, וחלקם היו אף אלימים מאוד. עם זאת, עד כה לא ידענו 

בבירור מה חושבים הערבים הבדווים בדרום על המשטרה, באיזו מידה הם פוחדים 

מפשיעה ומה מידת נכונותם לסייע למשטרה לטפל בפשיעה. קבוצה אחרת מתוך 

הערבים בישראל שלא זכתה עד כה לחשיפה היא הערבים תושבי הערים המעורבות 

— בעיקר יפו, רמלה ולוד — ערים שזכו לחשיפה בתקשורת כמוקד לפשיעה אלימה 

ולסחר בסמים. 

כאמור, לא מעט מחקרים בחנו את עמדות האוכלוסייה הערבית כלפי המשטרה 

מעניינת  זו  אוכלוסייה  המעורבות.  הערים  תושבי  הערבים  בהם  נכללו  לא  אולם 

במיוחד בשל מנגנוני הפיקוח החברתיים שלרוב פועלים בקרב האוכלוסייה הערבית 

בישראל. אנו מניחים שמסיבות היסטוריות )פירוק הערים הגדולות ב-1948( נשחקו 

בהן  יש  ולכן  אלה  ערים  תושבי  הערבים  בקרב  הבלתי־פורמליים  הפיקוח  מנגנוני 
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בנוסף,  ובמשולש.  בגליל  הערביים  ביישובים  משיש  יותר  ועבריינות  סטייה  ביטויי 

חולשתם של מנגנוני הפיקוח הבלתי־פורמליים עלולה לפגוע בחוסן החברתי של 

המיעוט ולהשפיע לרעה על הנכונות להתנדב ולפעול לצד המשטרה נגד תופעת 

הפשיעה ביישוב.

העובדה שאוכלוסייה זו חיה כמיעוט בערים יהודיות והעובדה שלחבריה ייצוג־יתר 

בפשיעה האלימה מזמנות להם מפגש ייחודי עם המשטרה, השונה ממפגשם של 

אוכלוסייה  אותה  של  החוויה  מזו,  יתרה  המשטרה.  עם  ובמשולש  בגליל  הערבים 

מעבודת המשטרה מושפעת מדפוס הפעולה של המשטרה באותן ערים, שלרוב 

המשטרה  של  הנמוכה  הפעילות  לרמת  בהשוואה  יותר  פעיל  בשיטור  יתאפיין 

ביישובים הערביים בגליל, במשולש ובנגב. 

לוח 15 להלן משווה את התפלגות דעותיהם של המשיבים על הוגנותה של המשטרה 

ועל מידת השוויוניות ביחסה לאזרחים תוך השוואה בין קבוצות גאוגרפיות שונות 

באוכלוסייה הערבית.

האמון במשטרה ועמדות לגבי הוגנות המשטרה בקבוצות  לוח 

בקרב החברה הערבית )באחוזים(15

האוכלוסייה

ההיגדים

ערבים בערים מעורבותערבים בדווים בדרוםערבים בגליל ובמשולש

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

יש לי אמון 

במשטרת ישראל*
36.627.436.032.319.748.027.927.944.2

אני מוכן שאחד 

מבני משפחתי 

יהיה שוטר*

29.411.958.733.17.958.915.79.674.7

אזרחים צריכים 

לציית לכוחות 

המשטרה גם 

אם אינם מרוצים 

מהאופן שבו הם 

נוהגים*** 

57.922.419.761.625.812.648.326.525.2
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* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

ניכר הבדל בין המשיבים שהביעו אי־אמון במשטרה — 36% מתושבי הגליל והמשולש 

הערים  מתושבי  ו-44%  בדרום  מהבדווים   48% לעומת  במשטרה  אי־אמון  הביעו 

המעורבות. ממצא זה מעיד כי היחסים המתוחים של המשטרה עם הבדווים בדרום 

באים לידי ביטוי בעמדות שליליות יותר כלפי המשטרה. מגמה דומה נצפתה גם 

בקרב המשיבים תושבי הערים המעורבות. 

גם בשאלת הנכונּות שאחד מבני המשפחה יתגייס למשטרה ניכרו הבדלים בקרב 

לבין   )29%( והמשולש  הגליל  תושבי  בין  גדול  הבדל  היה  לא  הערבים.  המשיבים 

נכונות  )33%(. לעומתם, המשיבים תושבי הערים המעורבות הביעו  הבדווים בנגב 

מעטה יחסית )רק כ-15%(, דבר המבליט את הפער בין הקבוצות בנושא זה.

מגמה דומה נצפתה גם בשאלות המתייחסות לציות למשטרה ולחוק. במענה על 

השאלה אם אזרחים צריכים לציית למשטרה גם אם אינם מרוצים מהאופן שבו היא 

נוהגת, ועל השאלה אם אזרחים חייבים לציית למשטרה גם אם אינם מבינים את 

ההיגיון העומד מאחורי ההחלטה או אינם מסכימים לו, ניכרת קרבה בין הערבים 

האוכלוסייה

ההיגדים

ערבים בערים מעורבותערבים בדווים בדרוםערבים בגליל ובמשולש

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

מסכים מסכים

במידה 

בינונית

לא 

מסכים

אזרחים חייבים 

לציית לכוחות 

המשטרה גם 

אם אינם מבינים 

את ההיגיון של 

ההחלטה או אינם 

מסכימים לו***

45.726.827.553.621.225.235.324.540.1

שוטרים בישראל 

מנומסים ובעלי 

תודעת שירות 

באופן התנהלותם 

מול האזרח 

ברחוב*

24.840.434.828.328.343.423.426.250.3
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תושבי המשולש והגליל והבדווים בנגב לעומת עמדות שליליות יותר של המשיבים 

בישראל  השוטרים  אם  השאלה  לגבי  לבסוף,  המעורבות.  הערים  תושבי  הערבים 

מנומסים ובעלי תודעת שירות באופן התנהלותם מול האזרח ברחוב, נצפתה מגמה 

דומה בקרב שלוש הקבוצות: רק כרבע מהם העריכו כי השוטרים בישראל מנומסים 

ובעלי תודעת שירות. עם זאת, המשיבים הערבים בערים המעורבות ביטאו עמדות 

שליליות באופן מובהק: כ-50% מהם ענו שהשוטרים בישראל אינם מנומסים ואינם 

בעלי תודעת שירות במגעיהם עם האזרחים.

פחד  ועל  פשיעה  על  הנשאלים  של  הדעות  התפלגות  את  מציג  להלן   16 לוח 

מפשיעהֿ.

פחד מפשיעה בקבוצות בקרב האוכלוסייה הערבית  לוח 

)באחוזים(16

האוכלוסייה   

השאלות

ערבים בערים מעורבותערבים בדווים בדרום ערבים בגליל ובמשולש

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

להערכתך, מהי 

רמת הפשיעה 

באזור מגוריך?***

23.927.848.329.034.936.268.016.315.6

אתה חושש 

שאתה או מי 

מבני משפחתך 

ייפגעו מעברות 

אלימות***

45.622.432.051.027.521.666.019.015.0

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

בשאלות העוסקות בתפיסת רמות הפשיעה ובחשש להיפגע מעברת אלימות ניכר 

לעומת  בנגב  והבדווים  ובמשולש  בגליל  הערבים  המשיבים  בין  גדול  מאוד  פער 

המשיבים תושבי הערים המעורבות. רק 23.9% מהמשיבים תושבי הגליל והמשולש 

ו-29% מהמשיבים הבדווים בנגב העריכו שרמת הפשיעה ביישובם גבוהה לעומת 

גבוהות  רמות  על  מעיד  זה  גדול  פער  המעורבות.  בערים  המשיבים  בקרב   68%

מאוד של תפיסת המרחב החברתי כלא־בטוח באותן ערים. חיזוק למסקנה זו בא 
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מן התשובות על ההיגד השני, שביקש לברר באיזו מידה חושש המשיב שהוא או 

מי מבני משפחתו ייפגעו מעברות אלימות. גם כאן בלט פער גדול לטובת תושבי 

 )45.6%( והמשולש  הגליל  תושבי  מהמשיבים  כמחצית  אמנם  המעורבות:  הערים 

והבדווים בדרום )51%( העידו על חשש רב מפני היפגעות מעברות אלימות, אולם 

 .)66%( המעורבות  הערים  תושבי  המשיבים  בקרב  יותר  גבוהה  אף  החשש  רמת 

כלומר, שניים מתוך שלושה אנשים בערים אלה חוששים להיפגע מעברות אלימות. 

לוח 17 להלן משקף את התפלגות הדעות של הנסקרים ביחס לעבודת המשטרה. 

העמדות לגבי פעילות המשטרה בקבוצות בקרב האוכלוסייה  לוח 

הערבית )באחוזים(17

האוכלוסייה   

ההיגדים

ערבים בערים מעורבותערבים בדווים בדרום ערבים בגליל ובמשולש

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

המשטרה פועלת 

כדי למנוע פשיעה 

באזור מגוריי**

29.828.241.938.022.040.025.219.755.1

המשטרה פועלת 

כדי לפתור בעיות 

בתחום הסדר 

הציבורי כמו רעש, 

ונדליזם, נהיגה 

פרועה וכד' באזור 

מגוריי**

31.519.948.734.628.836.644.122.133.8

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

מרבית המשיבים הערבים סבורים כי המשטרה אינה פועלת די למניעת פשיעה, 

אינה  המשטרה  כי  העריכו  בנגב  והבדווים  ובמשולש  בגליל  הערבים  מן  כ-40% 

פועלת כלל כדי למנוע פשיעה באזור מגוריהם, ותושבי הערים המעורבות הביעו 

כדי  כלל  פועלת  אינה  שהמשטרה  העריכו  מהם   55% יותר:  אף  שלילית  עמדה 

למנוע פשיעה באזור מגוריהם. התמונה משתנה לגבי ההיגד השני העוסק בטיפול 

כאן  וכד'.  פרועה  נהיגה  ונדליזם,  רעש,  כמו  חיים,  איכות  של  בעברות  המשטרה 
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יחסית  גבוהה  הביעו הערכה  הערים המעורבות  תושבי  דווקא המשיבים הערבים 

)44.1%(, וזאת לעומת הערכה נמוכה יחסית בקרב המשיבים  לפעילות המשטרה 

הערבים תושבי הגליל והמשולש )31.5%( והבדווים בנגב )34.6%(. ממצא זה מעיד 

ממשאבי  נהנים  הערבים  תושביהן  וכי  המעורבות  בערים  השיטור  הימצאות  על 

שיטור, בשונה מתושבי היישובים הערבים בגליל, במשולש ובנגב.  

לוח 18 להלן מפרט את התפלגות התשובות בנושא שיתוף הפעולה עם המשטרה.

העמדות לגבי שיתוף פעולה עם המשטרה בקבוצות בקרב  לוח 

האוכלוסייה הערבית )באחוזים( 18

האוכלוסייה 

ההיגד

ערבים בערים מעורבותערבים בדווים בדרום ערבים בגליל ובמשולש

סיכוי 

גבוה

סיכוי 

בינוני

סיכוי 

נמוך

סיכוי 

גבוה

סיכוי 

בינוני

סיכוי 

נמוך

סיכוי 

גבוה

סיכוי 

בינוני

סיכוי 

נמוך

אם אזדקק לסיוע, 

לא אהסס לפנות 

לתחנת המשטרה 

באזור מגוריי*

67.815.916.366.714.419.056.617.226.2

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

הפתיחות והגישה של הציבור אל המשטרה חשובות מאוד, וכפי שציינו המיעוטים 

אינם מרבים להביע אמון במשטרה, דבר העלול להשפיע על נכונותם לפנות אליה 

הערבים  מהמשיבים  שלישים  שני  מעל  כי  מראים  הסקר  ממצאי  סיוע.  בבקשת 

תושבי הגליל והמשולש )67.8%( והבדווים בנגב )66.7%( הביעו נכונות רבה לפנות 

לתחנת המשטרה אם יזדקקו לסיוע, לעומת נכונות מעטה יחסית בקרב המשיבים 

הערבים תושבי הערים המעורבות )56.6%(, אם כי אין להתעלם מכך שהשיעור גבוה 

באופן מוחלט. 

לוח 19 להלן מפרט את הנכונות לדווח למשטרה בעת היתקלות במעשי פשיעה. 
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הנכונות לדווח למשטרה בקבוצות בקרב האוכלוסייה הערבית  לוח 

)באחוזים(19

האוכלוסייה

השאלות

ערבים בערים מעורבותערבים בדווים בדרום ערבים בגליל ובמשולש

סיכוי 

גבוה

סיכוי 

בינוני

סיכוי 

נמוך

סיכוי 

גבוה

סיכוי 

בינוני

סיכוי 

נמוך

סיכוי 

גבוה

סיכוי 

בינוני

סיכוי 

נמוך

מה הסיכוי 

שתפנה למשטרה 

אם תהיה עד 

למעשי ונדליזם או 

השחתה ע”י בני 

נוער?*** 

57.722.519.952.218.329.437.018.544.5

מה הסיכוי שתפנה 

למשטרה אם 

תהיה עד לביצוע 

עברת תנועה 

חמורה?

68.016.215.871.713.215.149.710.240.1

מה הסיכוי שתפנה 

למשטרה אם 

תהיה עד לאירוע 

ירי?***

74.011.015.168.015.716.334.313.352.4

אם המשטרה 

תבקש ממך 

לספק מידע על 

עברת רצח העשוי 

לסייע בפענוח 

פשע שהתרחש 

ביישובך, מה 

הסיכוי שתיענה 

לבקשתה?***

73.110.616.258.620.421.138.216.045.8

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001
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הממצאים מראים כי מעל מחצית מהמשיבים הערבים מהגליל ומהמשולש )57.7%( 

ומהבדווים בנגב )52.2%( ענו שהסיכוי שידווחו על פשע גבוה, לעומת שיעור נמוך 

נצפתה  דומה  מגמה   .)37%( המעורבות  מהערים  הערבים  המשיבים  בקרב  יותר 

בנכונות לדווח על עברות תנועה חמורות: שיעור ניכר של המשיבים הערבים בגליל 

ובמשולש )68%( והבדווים בנגב )71.1%( דיווחו על סיכוי רב למדי שיפנו למשטרה 

הערבים  מהמשיבים  כמחצית  רק  מנגד,  חמורה.  תנועה  לעברת  עדים  יהיו  אם 

מהערים המעורבות )49.7%( דיווחו כי הסיכוי שיפנו למשטרה גבוה. 

אירועי ירי מטרידים רבות את הקהילה הערבית בישראל, והסטטיסטיקה הפלילית 

מראה שיש ייצוג־יתר של קרבנות ערבים בישראל בעברות של אלימות חמורה. רוב 

גדול של המשיבים הערבים בגליל ובמשולש )74%( וגם הבדווים בדרום )68%( דיווחו 

כי רבים הסיכויים שיפנו למשטרה אם יהיו עדים לאירוע ירי. פער מאוד גדול בנכונות 

לדווח על אירוע ירי נצפה בקרב המשיבים הערבים מהערים המעורבות: רק 34.4% 

השיבו כי רבים הסיכויים שידווחו למשטרה על אירוע ירי. ממצא זה מטריד מאוד, 

היות שלא מעט מאירועי הירי מתרחשים באותן ערים. ייתכן שהסיבה לכך טמונה 

בהיעדר אמון כלפי המשטרה, אולם ייתכן שסיבה נוספת לכך היא חששם של אותם 

משיבים שמא עדותם תסבך אותם עם המעורבים באותו אירוע ירי.  

היכולת של המשטרה לגלות מבצעי עברה קשורה בשיתוף הפעולה של הציבור. 

עברות רבות נחשפות הודות לערנות הציבור ולנכונותו לסייע למשטרה. הממצאים 

מראים כי שיעור גדול של המשיבים ענו שיספקו למשטרה מידע על עברת רצח 

המשיבים  מקרב   73.1% הפשע:  בפענוח  לסייע  עשוי  ואשר  ביישובם  שהתרחשה 

הערבים תושבי הגליל והמשולש לעומת 58.6% בלבד מהמשיבים הבדווים בדרום. 

חלק  של  חששם  על  ללמד  עשוי  רצח  מעשה  בפענוח  לסיוע  בנכונות  זה  פער 

הפער  אירוע.  באותו  המעורבים  עם  אותם  תסבך  שעדותם  הבדווים  מהמשיבים 

הגדול ביותר בנכונות לסייע למשטרה בפענוח עברת רצח נצפה בקרב המשיבים 

תושבי הערים המעורבות: רק 38.2% דיווחו על נכונות רבה לסייע למשטרה. ממצא 

זה מטריד משום שלא מעט אירועי רצח מתרחשים באותן ערים מעורבות. בדומה 

לסייע  משיבים  אותם  של  המעטה  לנכונות  העיקרית  הסיבה  הבדווים,  למשיבים 

תסבך  למשטרה  העדות  שמא  מהחשש  לנבוע  עשויה  רצח  בפענוח  למשטרה 

אותם עם המעורבים באירוע, אולם לא ניתן להתעלם מהפער הגדול בין המשיבים 

מהערים המעורבות לבין המשיבים מהגליל ומהמשולש ומן הבדווים בנגב. 

נכונותם של המשיבים מקבוצות האוכלוסייה  20 להלן מפרט את התפלגות  לוח 

הערבית להתנדב למשטרה.
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הנכונות להתנדבות בקבוצות בקרב האוכלוסייה הערבית  לוח 

)באחוזים(20

האוכלוסייה

ההיגדים

ערבים בגליל 

ובמשולש

ערבים בערים ערבים בדווים בדרום 

מעורבות

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

במידה 

רבה

במידה 

בינונית

כלל 

לא 

אני מוכן לארגן 

בהתנדבות פעילות 

קהילתית לפתרון 

בעיות הפשיעה 

באזור מגוריי**

60.511.028.661.219.119.743.516.340.1

אני מוכן להשתתף 

במפגשים עם 

המשטרה כדי לדון 

בבעיות הפשיעה 

באזור מגוריי*

50.513.236.344.719.735.540.410.349.3

אני מוכן להתנדב 

לוועד המקומי כדי 

לפעול לפתרון 

בעיות הפשיעה 

באזור מגוריי**

46.616.936.543.419.736.834.713.651.7

אני מוכן להתנדב 

למשמר האזרחי 

של המשטרה 

באזור מגוריי*

30.713.555.829.517.652.921.112.266.7

* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

להתנדב  )והיהודים(  הערבים  המשיבים  של  נכונותם  רבה  כי  נוכחנו  לכן  קודם 

לפעילות קהילתית למניעת פשיעה. ממצאי הסקר הראו גם שכמחצית מהמשיבים 

היהודים והערבים הביעו נכונות רבה להשתתף במפגשים עם המשטרה כדי לדון 

בבעיות הפשיעה באזור מגוריהם ושיעור של 28% מהמשיבים הערבים אף הביעו 
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נכונות רבה להתנדב למשמר האזרחי של המשטרה באזור מגוריהם. תמונה דומה 

מצטיירת בהשוואה בין המשיבים תושבי הגליל והמשולש והבדווים בדרום: כ-60% 

הפשיעה  בעיות  לפתרון  קהילתית  לפעילות  להתנדב  מוכנים  יהיו  כי  ענו  מהם 

באזור מגוריהם. שיעור המשיבים הערבים תושבי הערים המעורבות שהביעו נכונות 

להתנדב היה קטן יחסית )43.5%( והדבר יכול לנבוע מרמת אמון נמוכה במשטרה 

או מחולשת הקהילתיות בערים המעורבות )social efficacy(. מגמה דומה נצפתה גם 

בהיגדים האחרים הנוגעים להתנדבות לפעילות מניעה ולשותפויות עם המשטרה, 

לוועד  להתנדב  בנכונות  הן  עם המשטרה,  במפגשים  להשתתף  הנכונות  לגבי  הן 

המקומי כדי לפתור בעיות פשיעה בקהילה והן בנכונות להתגייס למשמר האזרחי: 

והבדווים  והמשולש  הגליל  תושבי  הערבים  המשיבים  בין  קרבה  ניכרת  אלה  בכל 

בנגב לעומת המשיבים תושבי הערים המעורבות שהביעו נכונות מעטה יחסית. עם 

זאת, חשוב להדגיש כי בשל חומרת הפשיעה באותם אזורים, ממצאי הסקר מראים 

 )40%–20%( תושבי הערים המעורבות  בלתי־מבוטל בקרב המשיבים  שעדיין חלק 

נכונות להשתתף במפגשים עם המשטרה לשם טיפול בבעיית הפשיעה  מביעים 

בקהילה וזאת על אף היחסים המתוחים עם המשטרה. 

לוח 21 להלן מפרט את העדפותיהם של האזרחים הערבים מקבוצות האוכלוסייה 

השונות לגבי שיוכו האתני של השוטר נותן השירות.

העדפות לגבי שיוכו האתני של השוטר נותן השירות בקבוצות  לוח 

בקרב האוכלוסייה הערבית )באחוזים( 21

האוכלוסייה

השאלה

ערבים בגליל 

ובמשולש

ערבים בערים ערבים בדווים בדרום 

מעורבות

לא יהודיערבי

משנה

לא יהודיערבי

משנה

לא יהודיערבי

משנה

האם אתה מעדיף 

לקבל שירות 

משוטר ערבי או 

משוטר יהודי?

15.515.868.719.06.574.57.521.171.4

רצינו לבדוק אם המשיבים נבדלים בהעדפותיהם לגבי מוצאו האתני של השוטר 

נותן השירות. קודם לכן ראינו כי בהשוואה בין המשיבים הערבים ליהודים נמצא 

של  האתנית  הזהות  בדבר  שווי־נפש  כאחד,  ויהודים  ערבים  המשיבים,  שמרבית 
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ל-70%  דומה:  תמונה  מעלה  הערבים  המשיבים  קבוצות  בין  ההשוואה  השוטר. 

מהמשיבים אין העדפה כלשהי לזהות האתנית של השוטר )יהודי או ערבי(, אולם 

בקרב המשיבים תושבי הערים המעורבות בלטה הרתיעה ממגע עם שוטר ערבי. 

כחמישית מהמשיבים תושבי הגליל והמשולש והבדווים בנגב מעדיפים לקבל שירות 

משוטר ערבי, ורק 7.5% מהמשיבים תושבי הערים המעורבות מעדיפים לקבל שירות 

משוטר ערבי. 

22 להלן מפרט את התפלגות ההעדפות של המשיבים הערבים לגבי שפת  לוח 

השירות.

העדפות לגבי שפת השירות בקבוצות בקרב האוכלוסייה  לוח 

הערבית )באחוזים(22

האוכלוסייה

השאלה

ערבים בגליל 

ובמשולש

ערבים בערים ערבים בדווים בדרום

מעורבות

לא עבריתערבית

משנה

לא עבריתערבית

משנה

לא עבריתערבית

משנה

האם אתה מעדיף 

לקבל שירות 

מהמשטרה בשפה 

העברית או בשפה 

הערבית?

29.39.561.224.29.266.719.726.553.8

הקשר של המשטרה עם מיעוטים נעשה בתיווך שפה שאינה שגורה תמיד בפיהם. 

הממצאים מראים כי בין שני שלישים למחצית מהמשיבים שווי־נפש לשפה שבה 

שמעל  הוא  הבולט  הממצא  אולם  ערבית,  או  עברית  מהמשטרה,  שירות  יקבלו 

רבע מהמשיבים תושבי הערים המעורבות מעדיפים לקבל שירותי משטרה בשפה 

העברית. בתהליך ההיסטורי שחל בערבים בישראל הפכו אזרחים אלה למיעוט דו־

לשוני ששפת הרוב שגורה בפיו, אולם עדיין ההווי החברתי בגליל, במשולש ובנגב 

הוא הווי של קהילה בעלת מאפיינים ערביים והסביבה התרבותית בה ערבית. אין 

הגומלין  זה ההווי החברתי של הערבים תושבי הערים המעורבות, משום שקשרי 

עם הרוב בשפתו רווחים בהן הרבה יותר ושפת הרוב שימושית יותר, דבר שעשוי 

הסבר  העברית.  בשפה  משטרה  שירותי  לקבל  מעדיפים  חלקם  מדוע  להסביר 
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נוסף עשוי להיות קשור בהיגד הקודם שבחן העדפות לזהות האתנית של השוטר. 

מעט מאוד יהודים בישראל דוברים ערבית, ולכן סביר מאוד שאם שוטר מדבר עם 

אזרח בערבית, הוא עצמו ערבי. היות שהמשיבים תושבי הערים המעורבות הביעו 

העדפתם  את  להסביר  בכך  שיש  ייתכן  ערבי,  שוטר  עם  ממגע  יחסית  הסתייגות 

היחסית לקבל שירות בשפה העברית. 

עם  הערבית  האוכלוסייה  של  המגע  נסיבות  התפלגות  את  מפרט  להלן   23 לוח 

המשטרה.

נסיבות המגע של האוכלוסייה הערבית עם המשטרה  לוח 

)באחוזים(23

האוכלוסייה

נסיבות המגע

ערבים בגליל 

ובמשולש

ערבים בדווים 

בדרום 

ערבים בערים 

מעורבות

8.610.325.7כקרבן עברה

10.017.95.7כחשוד בעברה

11.412.85.7כעד

55.743.642.9במפגש תנועה

14.315.417.1אחר

לבסוף רצינו לבדוק אם נסיבות המגע יכולות ללמד על הבחנה בין הקבוצות השונות 

של המשיבים הערבים. הממצאים מראים כי שיעור גדול יחסית של תושבי הערים 

המעורבות )25.7%( נפגשו עם המשטרה כקרבן עברה, שיעור דומה לנסיבות המגע 

הראינו  הסקר  של  הראשון  בחלקו  המשטרה.  עם  בסקר  היהודים  המשיבים  של 

בעברה  כחשודים  המשטרה  עם  מגע  להם  שהיה  היהודים  המשיבים  שיעור  כי 

עמד על 3% בלבד. ההשוואה בין קבוצות המשיבים הערבים מלמדת כי לבדווים 

תושבי הנגב יש ייצוג־יתר במגע עם המשטרה כחשודים בעברה בהשוואה לשאר 

הקבוצות )17.9%( ולמשיבים תושבי הגליל והמשולש יש ייצוג־יתר במפגשי תנועה 

עם המשטרה )55.7%( בהשוואה לשאר הקבוצות. הבחנות אלה מלמדות על נסיבות 

מגע שונות בין המשטרה למשיבים הערבים באזורים שונים בארץ. 
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סקרי דעת קהל שנערכו בעשור האחרון בישראל ואשר בדקו את עמדות הציבור 

כלפי המשטרה הצביעו על רמות נמוכות של אמון במשטרה והעידו שהיא נתפסת 

כבלתי־הוגנת וכבלתי־שוויונית במגעה עם האזרחים. אותם סקרים הראו שהעמדות 

כמה  שבחרו  הדרכים  אחת  בישראל.  הערבי  המיעוט  בקרב  יותר  שליליות  אף 

משטרות במערב כדי לשקם את היחסים עם הקהילה וכדי לשפרם היא השקעה 

באסטרטגיות שיטור המקרבות את האזרח למשטרה והמשתפות אותו בעשייתה; 

בעשיית  הציבור  שותפות  הקהילתי".  "השיטור  אסטרטגיית  היא  שבהן  הידועה 

המשטרה שזורה במונח מרכזי מאוד ורלוונטי לשיטור — דיווחיות. הדיווחיות משמעה 

התחייבות של המשטרה למסור לציבור דין וחשבון על מילוי סמכותה, על תוצאות 

הפעולות שנקטה ועל נשיאה באחריות לתוצאות אלה. 

ממצאי הסקר מראים כי הציבור סבור שרמת הדיווחיות של המשטרה נמוכה. רק 

ביקורת  לקבל  פתוחה  שהמשטרה  הסכימו  והיהודים  הערבים  מהמשיבים  כרבע 

המשיבים  מרבית  כדין.  פעלו  שלא  בשוטרים  כהלכה  מטפלת  ושהיא  מהציבור 

)יהודים וערבים( רואים במשטרה גוף שאינו פתוח לביקורת הציבור, ובאופן דומה 

גוף שאינו פועל בדרך נכונה כלפי שוטרים שהפרו את החוק. ממצאים דומים עלו 

גם לגבי השאלה אם השוטרים בישראל ישרים ומדווחים אמת. 

הממצאים הראו עוד כי הציבור רוצה להיות מעורב בתהליך הדיווחיות של המשטרה. 

וערבים כאחד, הביעו תמיכה רבה  יהודים  )שני שלישים(,  רוב גדול של המשיבים 

בעמדה שלאזרחים צריכה להיות יכולת להשפיע על סדרי העדיפויות של המשטרה 

באזור  המשטרה  פעילות  על  מידע  לקבל  להם  חשוב  כי  ואמרו  מגוריהם,  באזור 

יהודים  בסקר,  המשיבים  של  רבה  נכונות  על  מצביעים  אלה  ממצאים  מגוריהם. 

וערבים, להיות שותפים בהגברת הדיווחיות והשקיפות של המשטרה בפני הציבור. 

אחד המכשולים ביחסי המשטרה עם המיעוטים וביכולת לחולל רפורמות בעבודתה 

נכונות מצד קבוצות המיעוט להתנדב.  והיעדר  הוא היעדר שותפויות עם הציבור 

להתנדב  והיהודים  הערבים  המשיבים  של  נכונותם  מידת  את  בחן  הנוכחי  הסקר 

לפעילות קהילתית, תוך מעורבות המשטרה או בלעדיה, כדי להתמודד עם בעיית 

הפשיעה בקהילה. הממצאים הפתיעו מאוד: המשיבים הערבים ביטאו נכונות רבה 

ולארגן פעילות קהילתית לשם פתרון  יחסית לזו של המשיבים היהודים להתנדב 

בעיות הפשיעה באזור מגוריהם, ושיעור גדול של המשיבים היהודים והערבים הביעו 

נכונות להתנדב לוועד המקומי כדי לפעול לפתרון בעיות הפשיעה באזור מגוריהם. 

מגמה דומה בלטה גם בנכונות לשותפות ישירה עם המשטרה. 
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נכונות  הביעו  והערבים  היהודים  מהמשיבים  כמחצית  כי  מראים  הסקר  ממצאי 

רבה להשתתף במפגשים עם המשטרה כדי לדון בבעיות הפשיעה באזור מגוריהם. 

להתנדב  רבה  נכונות  הביעו  הערבים  ומהמשיבים  היהודים  מהמשיבים  כשליש 

למשמר האזרחי של המשטרה באזור מגוריהם. ממצא זה בקרב המשיבים הערבים 

לאחת  להתנדב  היהודים  של  לזו  דומה  נכונות  הביעו  מהם  ניכר  שיעור  מעניין: 

המסגרות המרכזיות של מערך המתנדבים במשטרה.

אחד הנושאים המרכזיים שנבדקו בסקר הוא התפיסות הרווחות בציבור בדבר הוגנות 

ההליכים במגעם של האזרחים עם המשטרה: האם השוטר נוהג כלפי האזרח באופן 

הגון, ניטרלי ושוויוני? מחקרים הראו שמשתנה זה הוא המנבא החזק ביותר של אמון 

הציבור במשטרה )Sunshine and Tyler, 2003; Tyler, 2001(. ממצאי הסקר הנוכחי הראו 

שרוב המשיבים הערבים חשים כי המשטרה אינה מבצעת את תפקידה בהוגנות. 

מגמה דומה נצפתה גם בתשובות על השאלה אם המשטרה פועלת באופן שוויוני 

כלפי יהודים וערבים, וגם כאן ניכר פער מובהק בין הצדדים. עמדות אלה מצביעות 

על פערים ניכרים בין המשיבים היהודים והערבים בכל הקשור לתפיסת ההוגנות 

של הליכי המשטרה. 

הסקר בחן גם כיצד העריכו המשיבים את רמת הפשיעה באזור מגוריהם. הממצאים 

הצביעו על פער גדול בין המשיבים היהודים לערבים והצביעו על תחושה של אי־

להפוך  היהודים  של  מזה  יותר  גדול  חשש  ועל  הערבים  המשיבים  בקרב  ביטחון 

לקרבן פשיעה ולקרבן עברת אלימות. ממצאים אלה מסבירים את הדיון החברתי 

הער בחברה הערבית בסוגיית האלימות בקהילה. גם בתפיסות של המשיבים לגבי 

פעילות המשטרה באזור מגוריהם ניכרו פערים בין היהודים לערבים: התפיסה של 

שיטור־חסר בקהילה ושל טיפול לא מספק בפשיעה רווחת יותר בקרב המשיבים 

הערבים.  

המשתתפים נשאלו באיזו מידה יעזרו למשטרה אם יתבקשו לספק מידע על עברת 

רצח שהתרחשה ביישובם אשר עשוי לסייע בפענוח הפשע. הממצאים מצביעים 

על פער בין המשיבים היהודים )80%( לערבים )60%(. פער זה עשוי להסביר חלק 

מהקשיים שבהם נתקלת המשטרה בבואה לחקור עברות רצח בקהילה הערבית 

בישראל, בעיקר היעדר עדויות. עם זאת ניכר בקרב הערבים שיעור היענות גבוה 

וזאת למרות היחסים המתוחים של קהילה זו עם המשטרה. ממצאים דומים היו 

גם לגבי הנכונות לסייע למשטרה במלחמתה בפשיעה: שיעורים גבוהים )מעל 80% 

בקרב המשיבים היהודים ומעל 60% בקרב המשיבים הערבים( ביטאו נכונות רבה 

לפנות למשטרה לקבלת עזרה וגם רצון לסייע לה במלחמתה בפשיעה. 

חידושים בחקר השיטור הצביעו על הצורך לבחון את פרקטיקות השיטור במבחן 

התוצאה, כלומר, אם התערבות המשטרה פתרה את הבעיה שלשמה נקראה או 
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לא. אסטרטגיות כמו Problem Oriented Policing ביקשו לבחון לעומקן את הבעיות 

שבהן המשטרה נדרשת לטפל ולא לראותן רק מנקודת מבט צרה של אכיפת החוק 

הפלילי. המשתתפים נשאלו אם מעורבות המשטרה מסבכת את הבעיה שלשמה 

נקראה במקום לפתור אותה; רק 19% מהמשיבים היהודים ענו בחיוב על שאלה 

זו לעומת כ-45% בקרב המשיבים הערבים. פער גדול זה מצביע על אחת מבעיות 

היסוד של עבודת המשטרה בקרב המיעוט הערבי בישראל ואפשר להסבירו בדרכי 

החברה  של  הייחודיות  בבעיות  לטיפול  מתאימות  שאינן  המשטרה  של  הפעולה 

הערבית; מודל השיטור הנהוג בקרב הרוב היהודי אינו מתאים תמיד לאופייה של 

החברה הערבית. מחקר המשך )שיהיה איכותני באופיו( עשוי ללמד אותנו על אותן 

התערבויות של המשטרה בקרב המיעוט הערבי שמביאות לידי התדרדרות בעיות 

במקום לפתרונן. ייתכן גם כי משום כך ענו שליש מהמשיבים הערבים כי הם חשים 

שהמשטרה אינה רצויה ביישובם. 

המחקר על אודות שיטור בחברות שסועות מדגיש את חשיבות הפלורליזם בכוח 

המיעוט.  קבוצת  מקרב  הולם  ייצוג  של  חשיבותו  את  ובעיקר  במשטרה,  האדם 

ורוב  יהודי,  יעדיפו לקבל שירות משוטר ערבי או משוטר  המשתתפים נשאלו אם 

הזהות  לגבי  שווי־נפש  שהם  ענו  והיהודים  הערבים  מהמשיבים   )70% )מעל  גדול 

האתנית של השוטר. חשוב להדגיש כי שיעור קטן בקרב המשיבים הערבים )כ-15%( 

העדיפו שוטר יהודי ושיעור דומה של נשאלים העדיפו שוטר ערבי. אשר למשיבים 

היהודים, רק שיעור קטן מאוד מהם בחרו לקבל שירות משוטר ערבי )3.2%(. ואולם 

לגבי  שווי־נפש  כאחד,  והיהודים  הערבים  המשיבים,  שרוב  הוא,  המרכזי  הממצא 

הזהות האתנית של השוטר. ממצא חשוב זה עשוי להשפיע על מדיניות הקצאת 

כי מרבית המשיבים  גם  השוטרים בקהילת המיעוט הערבי. ממצאי הסקר הראו 

של  תפיסה  על  המעידה  תשובה  השיטור,  שירותי  שפת  לגבי  שווי־נפש  הערבים 

מיעוט דו־לשוני. 

אחת התרומות של הסקר הנוכחי היא הניסיון להביט לתוך האוכלוסייה הערבית 

ולבחון את היחסים של המשטרה עם קבוצות שונות בתוכה: תושבי הגליל והמשולש, 

ורמלה. האוכלוסייה הערבית  לוד  יפו,   — ותושבי הערים המעורבות  בנגב  הבדווים 

נבחנה לצורך זה משתי נקודות מבט: דרך השוואה בינה לבין היהודים ודרך השוואה 

בין הקבוצות השונות בה. הבחירה בתושבים הבדווים בדרום נועדה לגשר על היעדר 

המשבר  רקע  על  וזאת  המשטרה,  כלפי  זו  אוכלוסייה  של  עמדותיה  על  נתונים 

בינה לבין המדינה בעיקר בשל הניסיונות להסדרת ההתיישבות בפזורה. אוכלוסייה 

נוספת מתוך ערביי ישראל שלא זכתה עד כה לחשיפה היא הערבים תושבי הערים 

המעורבות, שנחשפו בתקשורת כמוקד לפשיעה אלימה ולסחר בסמים. 
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ממצאי הסקר לגבי האמון במשטרה הראו הבדל ניכר בין תושבי הגליל והמשולש 

לבין הבדווים בדרום ותושבי הערים המעורבות. האחרונים ביטאו חוסר אמון בולט 

יותר בהשוואה לתושבי הגליל והמשולש. נמצאו גם הבדלים בין הקבוצות בנכונות 

שאחד מבני המשפחה יתגייס למשטרה. לעומת הדמיון ברמת הנכונות בין תושבי 

הגליל והמשולש )29%( והבדווים בנגב )33%(, בלט ההבדל בינם לבין תושבי הערים 

המעורבות: רק 15% מהם הביעו נכונות שאחד מבני משפחתם יתגייס למשטרה.

נמצאו גם הבדלים ניכרים בין הקבוצות בתפיסת רמות הפשיעה ובחשש להיפגע 

מעברת אלימות. משיב ערבי ממוצע בערים המעורבות מעריך את רמת הפשיעה 

באזור מגוריו כגבוהה פי שלושה לעומת המשיב הערבי בגליל ובמשולש. פער גדול 

זה מעיד על תפיסת המרחב החברתי כלא־בטוח במידה רבה מאוד באותן ערים. 

ממצא דומה עלה גם בחשש להיפגע מעברת אלימות: שני שלישים מהמשיבים 

תושבי הערים המעורבות הביעו את רמות הפחד הגבוהות ביותר להפוך לקרבנות 

עברת אלימות.  

אירועי ירי מטרידים רבות את הקהילה הערבית בישראל, ואכן על פי הסטטיסטיקה 

הפלילית יש ייצוג־יתר של קרבנות ערבים בעברות של אלימות חמורה. רובם הגדול 

של המשיבים הערבים בגליל ובמשולש )74%( וגם הבדווים בדרום )68%( דיווחו כי 

רבים הסיכויים שיפנו למשטרה אם יהיו עדים לאירוע ירי. פער גדול מאוד בנכונות 

נכונות לדווח על אירוע ירי נצפה בקרב המשיבים הערבים מהערים המעורבות: רק 

34.4% דיווחו כי רבים הסיכויים כי ידווחו למשטרה על אירוע ירי. ממצא זה מטריד 

מאוד היות שלא מעט מאירועי הירי מתרחשים באותן ערים. ייתכן שהסיבה לכך 

טמונה בהיעדר אמון במשטרה, אולם ייתכן גם כי הנכונות המעטה נובעת מחששם 

של אותם משיבים שמא תסבך אותם עדותם עם המעורבים באותו אירוע ירי.  

שיעור גדול של המשיבים הערבים תושבי הגליל והמשולש ענו שיפנו למשטרה אם 

יהיה בידם מידע על עברת רצח שהתרחשה ביישובם אשר עשוי לסייע בפענוח 

הפשע, ושיעור קטן יותר של המשיבים הבדווים ענו שיעשו זאת. הפער הגדול ביותר 

בנכונות לסייע למשטרה בפענוח עברת רצח נצפה בקרב המשיבים תושבי הערים 

המעורבות: רק 38.2% מהם דיווחו שיש סיכוי שיסייעו למשטרה. הסיבה העיקרית 

אותם  תסבך  שמא  מחששם  לנבוע  עשויה  משיבים  אותם  של  המעטה  לנכונות 

הגדול  ניתן להתעלם מהפער  לא  זאת,  אירוע. עם  באותו  עדותם עם המעורבים 

בין המשיבים מהערים המעורבות לבין המשיבים מהגליל, המשולש והבדווים בנגב.   

כדי  המקומי  לוועד  ולהתנדב  המשטרה  עם  במפגשים  להשתתף  לנכונות  אשר 

לפתור בעיות פשיעה בקהילה ולנכונות להתגייס למשמר האזרחי, ניכרת קרבה בין 

המשיבים הערבים תושבי הגליל והמשולש והבדווים בנגב. לעומתם, מעט יחסית 

מן המשיבים תושבי הערים המעורבות הביעו נכונות כזו. עם זאת, חשוב להדגיש כי 
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למרות היחסים המתוחים עם המשטרה וחומרת הפשיעה באותם אזורים, עדיין חלק 

ניכר בקרב המשיבים תושבי הערים המעורבות מביעים נכונות להשתתף במפגשים 

עם המשטרה לטיפול בבעיית הפשיעה בקהילה ואף להתנדב לוועד המקומי, אולם 

נדרשת השקעה ממוקדת של המשטרה כדי להדק את הקשר עם אוכלוסייה זו. 

שאלה נוספת בדקה אם המשיבים הערבים נבדלים בהעדפותיהם לגבי שיוכו האתני 

ויהודים כאחד(  )ערבים  כי מרבית המשיבים  ניתוח המקדמים הראה  של השוטר. 

שווי־נפש לזהות האתנית של השוטר נותן השירות. ההשוואה בין קבוצות המשיבים 

הערבים העלתה ממצאים דומים: כ-70% מהמשיבים שווי־נפש לזהות האתנית של 

השוטר )שוטר יהודי או ערבי(, אולם בקרב תושבי הערים המעורבות בלטה הרתיעה 

ממגע עם שוטר ערבי. כחמישית מהמשיבים תושבי הגליל והמשולש ומן הבדווים 

בנגב ענו שיעדיפו לקבל שירות משוטר ערבי, ולעומתם רק 7.5% מהמשיבים תושבי 

הערים המעורבות העדיפו זאת. 

לבסוף רצינו לבדוק אם נסיבות המגע עם המשטרה עשויות ללמד על הבחנה בקרב 

המשיבים הערבים. הממצאים מראים כי שיעור גדול יחסית של המשיבים תושבי 

לנסיבות  דומה  שיעור  עברה,  של  כקרבן  המשטרה  עם  נפגש  המעורבות  הערים 

שלמשיבים  גם  הראו  הממצאים  המשטרה.  עם  היהודים  המשיבים  של  המגע 

הבדווים תושבי הנגב יש ייצוג־יתר במגע עם המשטרה כחשודים בעברה בהשוואה 

ייצוג־יתר במפגשי תנועה  יש  והמשולש  ולמשיבים תושבי הגליל  לשאר הקבוצות, 

עם המשטרה בהשוואה לשאר המשיבים. הבדלים אלה הצביעו על נסיבות מגע 

מובחנות בין המשטרה למשיבים הערבים באזורים שונים בארץ.
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ביחסי  הדיווחיות  גורם  של  משקלו  את  להבליט  היא  זה  דו"ח  ממטרות  אחת 

רמת  המשיבים,  לדעת  בפרט.  הערבי  המיעוט  ועם  בכלל  הציבור  עם  המשטרה 

)המבנה  להרחבתה  מפריעים  מבניים  ומכשולים  נמוכה  המשטרה  של  הדיווחיות 

הריכוזי של המשטרה ועיסוקה בביטחון הפנים(. הרחבת הדיווח לציבור היא אתגר 

מרכזי ומורכב בכל רפורמה המבקשת להדק את הקשר בין האזרחים למשטרה 

ולהגביר את האמון בה. לפיכך, אם יבחר המטה הארצי של משטרת ישראל לבזר 

את הטיפול בקהילה, לקבל החלטות ברמה המקומית ולעודד את מפקדי התחנות 

להיענות לצורכי הקהילה ולפתרון מצוקותיה, סביר להניח כי תגבר הדיווחיות של 

המשטרה לציבור וכך יגבר האמון בה. 

אחד המנגנונים להגברת הביזור של עבודת המשטרה הוא מודל השיטור המשולב, 

כלומר עבודה משותפת של השוטרים עם נציגי אכיפה מהשלטון המקומי. מודל זה 

מראה בשנים האחרונות סימנים חיוביים ברבים מן היישובים בישראל, והוא עשוי 

לסייע להידוק הקשר עם הקהילה ולהגברת הדיווחיות. 

יהודים  המשיבים,  של  יחסית  רבה  נכונות  על  גם  הצביעו  הסקר  ממצאי  לבסוף, 

וערבים, למעורבות, לשותפות ואף להתנדבות למשטרה. שותפות הציבור בעבודת 

המשטרה מניבה רווח כפול: מחד גיסא היא מגבירה את אמון הציבור במשטרה, 

ומאידך גיסא היא מסייעת למשטרה לבצע את עבודתה בדרך יעילה יותר. על כן 

חשוב שהמשטרה תשכיל לשתף את האזרחים בעבודתה. 
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היחסים בין החברה הערבית למשטרה הם יחסים מורכבים. המיעוט הערבי 

בישראל סבל שנים רבות מאי־שוויון בשירותי משטרה אשר התבטא בשיטור־

הערביים  היישובים  בתוך  לצרכים  המשטרה  מצד  מענה  בהיעדר  חסר, 

ובשיטור־יתר ויחס מחמיר ומפלה מחוץ ליישובים. 

מציאות זו נבעה במידה רבה מן האחריות הכפולה המוטלת על משטרת 

ישראל: אכיפה שגרתית של החוק לצד שמירה על ביטחון הפנים במדינה. 

לא  הערבים  האזרחים  אל  המשטרה  התייחסה  רבים  במקרים  לפיכך 

כאל אזרחים הזכאים לשירותיה אלא כאל קבוצה הנבחנת מזווית ראייה 

ביטחונית. שיאו של מצב זה היה אירועי אוקטובר 2000; האמון בין המשטרה 

לציבור הערבי הידרדר לשפל והמשטרה נתפסה כגוף בלתי־לגיטימי ובלתי־

רצוי ביישובים הערביים.

בשנים האחרונות חל שיפור ביחסים בין המשטרה לציבור הערבי הן בשל 

התגברות האלימות והפשיעה בחברה הערבית והן בזכות השינוי ביחסה של 

המשטרה כלפיה. המשטרה מקדמת מדיניות של “שיטור מבוסס־קהילה” 

בתוך היישובים הערביים והחברה הערבית מקבלת את שירותי המשטרה 

ואף תובעת אותם במקומות שבהם עדיין אין שירות שיטור מיטבי.

ביטוי  לידי  המחקר הנוכחי מבקש לבדוק באיזו מידה שינויים אלה באים 

בתחושות הרווחות בציבור הערבי, אם האזרח הערבי רואה את המשטרה 

כגוף בעל תודעת שירות הפועל בשקיפות ובדיווחיות, באיזו מידה הוא חש 

ביטחון בתוך קהילתו ומה מידת האמון של הציבור הערבי כלפי המשטרה.

לקבוצת  בהשוואה  ערבים  אזרחים   600 בקרב  בחן שאלות אלה  המחקר 

ביקורת של 400 אזרחים יהודים, ומצא כי רמת האמון של הציבור הערבי 

במשטרה ותחושת הביטחון האישי בתוך היישובים הערביים עדיין נמוכות. 

הערבים  האזרחים  מצד  רבה  נכונות  של  ברורה  מגמה  ניכרת  זאת,  עם 

להידברות עם המשטרה, לשותפות למען המאבק באלימות ואף להתנדבות 

למשטרה ולמסגרות אזרחיות כדי להיאבק באלימות ובפשיעה.

שותפות ודיווחיות ביחסים בין משטרת ישראל לבין החברה הערבית

الشراكة ومسؤولية المحاسبة في العالقة بين شرطة اسرائيل والمجتمع العربي
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