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 (Public Good)מוצר ציבורי  –שירותי שיטור ואכיפת פשיעה 

 
 מוצר המסופק על ידי המדינה לתועלת האזרח ולרווחתו

 משטרה לאומית העוסקת הן באכיפת פשיעה והן בטיפול באירועי ביטחון –בישראל 
 הטיפול באירועי ביטחון בא על חשבון טיפול בפשיעה –מצד אחד •
ניכרת עלייה בשביעות  ( דוגמת פיגועים)בשנים המאופיינות בריבוי אירועי ביטחון  –מצד שני •

 הרצון מפעילות המשטרה  

 
 ללא תחרות בין סוכנויות אכיפה, השירות נעשה בצורה ריכוזיתמתן 

  
 סמכויות מקבילות –השוואה מתחייבת למדינות בהן יש סוכנויות מתחרות 

 הטיפול טוייב –למשטרה תחרות  היתההניסיון המצטבר הראה כי במקומות שבהם 
 כיצד ליצור מבנה שונה באספקת השירות –נקודה למחשבה 

 גלגול עלויות על הציבור והרחבת פערים בין רשויות: הסכנה? הכנסת תחרות מצד רשויות מקומיות•
 ?האם ניתן להפריט שירותי שיטור? הכנסת תחרות מצד משטרות פרטיות•

  
 :צריך להיות מונופוליסטיגם בהנחה שהשירות  –מבנה ריכוזי מעוות תמריצים 

  
 (ב"ארה –ל "בניגוד למודל בחו)אין אחריות של נותן השירות בפני נבחר ציבור 

 (שריף)ביישוב המסוים של מפקד המשטרה בפני הציבור  accountabilityאין 
  
  

 

היבטים מבניים –שירותי שיטור ואכיפת פשיעה   



 :מערך תמריצים לקוי מן הציבור
  

מופנית לחקירות הזוכות לסיקור תקשורתי נרחב דוגמת עבירות   – התהילה התקשורתית

 ;בהן מעורבים נבחרי ציבור
שהינן נפוצות יותר ומשפיעות על תחושת  " שגרתיות"לפיצוח עבירות אין תהילה , מנגד

 ;הביטחון האישי דוגמת פריצות לבתים וגניבת רכבים
השיטור  : למפקד תחנת המשטרה היעיל או בעל ההישגים הרבים ביותראין תגמול יוקרה 

 ;הקהילתי אינו זוכה לכבוד הראוי לו על אף תפקידו המהותי בהגנה על הביטחון האישי
  –תדמית בעייתית למשטרה 

 פריניאןדוח ועדת החקירה בפרשת •
 מקרים של איחור משווע בטיפול משטרתי•
 רשלנות משטרה במקרים רבים אחרים בתקשורת•

  

 ארגוני מפוצל יוצר עלויות תיאום גבוהותמבנה 
  

,  תיאום בין המשטרה מחייבתטיפול בעבירות  תעדוףמדיניות  –של אכיפה " קו היצור"

 .  המשפטובתי הפרקליטות 

 :תיאום כזה ועל כןלא קיים בפועל 
 גם טיפול משטרתי אגרסיבי לא מביא תמיד להגשת כתבי אישום•

 גם כתבי אישום המתורגמים להרשעה לא זוכים לענישה מחמירה•

  

היבטים מבניים –שירותי שיטור ואכיפת פשיעה   

הרתעה לקויה –התוצאה   



ל"מבט בינ –אמון הציבור במשטרה   

 

 

אמון גבוה  המשטרה זוכה ל: 2003-2001: תקופות 3-את האמון לו זוכה המשטרה ניתן לחלק ל

אמון הציבור במשטרה וביכולתה לאכוף את החוק : 2004-2009; בשל תפקודה בצל אירועי בטחון

את אמון הציבור בה במנותק מהמצב   מצליחה לשקםהמשטרה : 2010-2012; יורדוהסדר 

 .מדיני-הביטחוני

 

נמוך יחסית ביחס ישראל עדיין ממוקמת במיקום , על אף עלייה באמון הציבור במשטרה, יחד עם זאת

ערב הסעודית  , ירדן, כאשר מעליה ממוקמות מדינות דוגמת גיאורגיה, (מדינות 144מתוך  48)לעולם 

 . וקטאר

 
   



 אמון הציבור במשטרה אל מול בתי המשפט

,  גבוהה יותר, נראה כי מידת האמון במערכת המשפט, לצד העלייה באמון הציבור במשטרה

 .בכל שנה בעשור האחרון

לא ניתן להפנות אצבע מאשימה למערכת בתי המשפט בלבד ולטעון כי מדיניות , לפיכך

 .  הענישה היא זו שפוגעת בהרתעת העבריינים ובביטחון האישי



 שיעורי דיווח על פשיעה

נפגעי  : הסקר החברתי) ס"הלמנתוני 

-ל 2003מלמדים כי בין השנים ( עבריינות

חלה ירידה בשיעור הדיווח למשטרה  , 2010

על עבירות פגיעה גופנית וגניבה ללא שימוש  

 .בכוח

בשיעור הדיווח על פריצה לדירה כמעט שלא  

זאת ניתן לייחס לדרישת חברות  . חל שינוי

הביטוח לקבל העתק תלונה טרם קבלת 

 .  פיצוי

Figure 11.4. Feeling of security

Percentage of the population declaring feeling safe when walking alone at night in the city or area where they live, 2010

  OECD-ישראל ממוקמת מעל ממוצע מדינות ה

במדד הביטחון האישי הנבדק באמצעות בחינת  

אחוז האוכלוסייה המצהיר כי מרגיש בטוח לצעוד 

 .בשעות הלילה באזור מגוריו

מדינות רבות ממוקמות מעל  , עם זאתיחד 

קוריאה  , מקסיקו, בין היתר, ישראל ובהן

 .  והרפובליקה הסלובקית
 



 :ממחקר פנימי שנערך בלשכת המדען הראשי במשרד לביטחון פנים עולה כי
 

-רק כ. על אף שיפור שחל לעומת שנים עברו, הערכות הכלליות כלפי המשטרה נמוכות למדי

 ;מהמרואיינים ציינו שהמשטרה ממלאת את תפקידיה בצורה מוצלחת 40%

 ;מרבית המרואיינים העריכו כי לא חל שינוי בתפקוד המשטרה בשנתיים האחרונות

ולמרות עליה קלה במידת האמון  , רמת האמון של הציבור במשטרת ישראל נמצאה כבינונית

 ;  ניתן לציין בהיבט זה מגמת ירידה מתונה, בהשוואה לשנים קודמות

בהשוואה  מכפלייםנמצא גבוה , אחוז המרואיינים שציינו כי האמון שלהם במשטרה ירד

 ;  לאחוז המרואיינים שציינו כי חלה עליה במידת האמון שלהם

מרביתו המכרעת של הציבור מעריך באופן חיובי את האופן בו משטרת ישראל ממלאת את  

 ;  תפקידיה הביטחוניים ואת תפקידיה בתחום שמירת הסדר הציבורי

מחצית מהציבור בלבד מעריך באופן חיובי את תפקוד המשטרה בתחום המלחמה בפשיעה  

 ;ובתאונות הדרכים

דורגו עבירות האלימות בראש סדר , בדירוג סדר העדיפות המצופה מן המשטרה לטיפול

 ;העדיפויות

במקומות ציבוריים ובאזורי  , רוב הציבור סבור כי כמות השוטרים שנמצאים כיום ברחובות

 ;מגורים אינה מספיקה

מעל למחצית מהמרואיינים ציינו כי הנוכחות המשטרתית תורמת לתחושת הביטחון האישי  
 .שלהם במידה רבה ובמידה רבה מאד

 2011הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת ישראל לשנת 



שיעורי דיווח על  
 עבירות

אמון הציבור  

 במשטרה

רמת הביטחון  
 האישי

?כיצד מנפצים את מעגל הקסמים  

כל גורם במעגל  

משפיע על חבריו  

 ;ומושפע מהם

נדרשת ראייה  

 & Lawמערכתית 

Order 

נדרשת אכיפה בלתי  

 Brokenמתפשרת 

Windows 


