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  התנהגות המון באירועי סדר ציבורי

   מיכל מלכאדפקב ר
  

 כללי 

, מחוסרת שליטהכ וספונטאניתהרואות התנהגות המון כ, התיאוריות בנושא התנהגות קהל

  . ים לפני כמאה שנהיו מקובליםש על סטריאוטיפיםמיושנות ומושתתות 

 על מנת יםגדולהשתמשו משטרות בעולם בכוחות , עשריםשל המאה השבעים עד שנות ה

חוקרים , כיום.  של המון אליםמנטאליותן לקורבמתוך ראיית הקהל כ, לפזר התקהלויות

 יםננתוה ,פרטיםמו מקבוצותאלא מורכב , הומוגניתת ישוכי קהל אינו , חברתיים מאמינים

  . להשפעות סביבתיות

,  מובלטבאופן, העולמשטרות מנוסות אחרות בעולם כמו גם של , משטרת ישראל מניסיונה של

 מצביםיתאים לר שא', ית ספרפתרון ב'קושי לספק כי קיים מורכב וכי נושא התנהגות המון הוא 

שלהם , שונים התמודדות עם קהלים ממגזרים ים וכוללים מגוונ,יםרב םשה,  בשטחיםהמורכב

    . סותרות,לא אחת ,מוטיבציות שונות

ניתן לשייך , ככלל, אותן,  המוןת בנושא התנהגותתיאוריובספרות המקצועית קיימות מספר 

  :כדלקמן, שתי קטגוריות עיקריותל

 ,חוסר רציונאליות ורואות את הפרטמרביתן מייחסות להמון  - הקלאסיות תתיאוריוה .1

יחסים להמון יהמאף  יש .ידואליתב כנטול חשיבה אינדי,בזמן שהוא חלק מההמון

אפיינים מדוגמת (תיות  מתעלמות מהשפעות סביבתיאוריות אלו .'עדרית'התנהגות 

 ,)רגוניים של המשטרה באירועא-מאפיינים התנהגותייםוחברתיים של קבוצת הקהל 

 . דינאמיקת האירועמ וכן )זמן ומרחבכגון (ירה זמאפייני מ

יוצא נגד של גישות סוג אחד  :קיימות מספר גישות בקרב אלו - התיאוריות המודרניות .2

 בעוד, מעוררות רגשית נטולת הקשר חברתי עת התנהגות הפרטים בהמון נובכי, ההנחה

 ,אחת התיאוריות גורסת.  המייחסות להמון חוסר רציונאליות,הסוג השני יוצא נגד הגישות

בהחלט , פרטהנוגדת לרציונאליות ברמת מאף שהיא עשויה להיות , התנהגות המוןכי 

הקהל  לראיית תיאוריה נוספת מתנגדת. הקבוצה עשויה להיות רציונאלית ברמת

גם כאשר לכל , ה זושפי תפיל ע .'עדרית' ושוללת את גרסת ההתנהגות ה'קולקטיב'כ

  .אינטרסים קיימים בתוכה ניגודי , עדיין,הפרטים בקבוצה יש מטרה משותפת
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ות פיזור מגוונות שבוחן תפי, יציבור מתמקד בניתוח התנהגותי של קהל באירועי סדר אמרהמ

תהליכי הערכת  המאמר גיכן מצ. של כוחות המשטרהות אפשריצורות פריסה מגוון ומציג 

, למצבים ולתרחישים שוניםהמשטרתי  בהתאמת המענה ,יתרונות וחסרונות, פערים, סיכונים

  .  בקהלמודלים לשליטהלצד הצגתו 

 תיאורטי בנושא ובניסיון מצטברמקורם בחומר ר שא,  הנושאים המועלים במאמרבכוח מכלול

כמו גם במשטרות אחרות ברחבי , קצוע השונים במשטרת ישראללשמש את גורמי המ, רב

   .עם אירועי סדרם ולייעל את אופן התמודדות, העולם
  

 הגדרות

, מקבוצות אנשים קטנות וא פרטים המורכב ממיעוט ציבור אסיפה של - או המון ,קהל

  . למטרה משותפת, שהתאחדו באופן זמני, )עמיתים, משפחה, חברות(הקשורות זו לזו 

, התכנסות -המורכב משלושה שלבים , תהליך חברתי מובנה -ו המוני  א,אירוע קהלי

ובו המשתתפים קשורים זה לזה , אשר יכולים להיווצר בדרכים שונות - יזורפהתקהלות ו

, כולל את כל מצבי הקהל' אירוע קהלי'המונח .  תכלית משותפתבפעילות קולקטיבית בעלת

  . הפגנות ועצרות, )ב" וכיוקהלחגיגות , פסטיבלים, רטאירועי ספו(לרבות התכנסויות 

,  או מטרה מיוחדת,רגע שנקשרת אליהם משמעותממצבים חברתיים כגון אלה הופכים לאירוע 

מעורבות משטרתית ,  לדרושלולאו ע, אירוע קהלי דורש. הקהל/ של האדםמועל פי השקפת עול

 או פעולות אכיפה ,ופיזור, ושליטה ב, ניהול הקהל, בהם פיקוח על התנועה, מסוגים שונים

     .במצבי קהל

 לשם ביצוע עבירה או במקום ציבורישלושה אנשים או יותר שנקהלו  "-התקהלות אסורה 

 ציבורהמתנהגים באופן המעלה יסוד סביר לחשש שיפרו את שלום ה, למטרה משותפת כשרה

  .1"הציבוראו שבעצם התקהלותם יעוררו אנשים אחרים להפר את שלום 

ניתן לשינוי במהלך ו דינאמישהוא  מונח, סיכון לכל אירוע המוני מוגדרת רמת - סיכוןרמת 

  .גבוהה ביותרהסיכון המוכה ועד לרמת סיכון נמרמת , מסוכנותה רצף ביכולתו לנוע על .אירוע

 קבוצות בתוך קהל ובין הקהל לבין אינטראקציה ביןלמתייחס המונח  -דינאמיקת קהל 

בצעה ב,  למשטרהחיוניתהיא  והבנתה ציבורי יש השפעה על הסדר ה זונאמיקהלדי. המשטרה

  .  התנהלותה בזמן אירוע קהלילדרךבאשר  החלטות תהליך קבלת

                                                 
  . לחוק העונשין151סעיף  1
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 ',קולקטיב'כ, הזהות החברתית של קבוצת קהל קובעת כיצד על הקבוצה -זהות חברתית 

המייצגת את ,  כקבוצה,אף  היא, המוגדרת,  למשטרה-ובכלל זה , להתייחס לקבוצות אחרות

  . המדינה ואת החוק

 -יו  ולאחרכובמהל,  אירוע לפניחוקיתטכניקה הננקטת לניהול התקהלות ציבורית  -ניהול המון 

  .  ומימושולמטרת קיום המעמד החוקי

, או לניטורה, בלתי חוקית התקהלות ציבורית  עלטכניקה הננקטת לשליטה -שליטה בהמון 

  .  על פי הנהלים הכלה ומעצר,יע של שוטרים או בטקטיקות פיזורהכוללת שימוש במספר מרת

  

  אינטראקציהת השתית ותפיתפישת הפיזור המסור

  המסורתית במצב של הפרות סדר ' הפיזורתפישת'

  . 'ת הפיזורשתפי'ה המסורתית בנושא דינאמיקת קהל מכונה שהתפי

יפוזר הקהל כולו , קהליבמצב של עליית מפלס האלימות במהלך אירוע , ה זושפי תפיל ע

   .שברשותןעל אמצעי הפיזור , תוך שימוש ביחידות התערבות, מהזירה

 ולא לוקחת בחשבון , המתרחש בתוך ההמון,נימיעניין פ רואה בדינאמיקת קהל תפישהה

עלולה להוביל פי תפישה זו ל הננקטת ע 'פיזור'טקטיקת ה. גורמים חיצוניים המשפיעים עליה

לקציני  ראוי מספקת בסיס לא תפישהה. דר ולהקצנה ברמת האלימותלהתפתחות הפרות ס

   . מבעוד מועד ולחזותםפרוץ מהומותלקים יאת הגורמים המדונכונה להעריך , משטרה

  ועקרונותיה' האינטראקציהתפישת'

 שונה מהותית, היערכות המשטרה לטיפול באירועי סדרבאשר ל ' האינטראקציהתפישת'

 .זכרת לעילהמו  המסורתיתתפישהמה

אלא קשורה לאינטראקציות בין , דינאמיקת קהל אינה עניין פנימי בתוך קהל, זו תפישהפי ל ע

התנהלות המשטרה עם קהל תפישה זו רואה ב. ובכללן המשטרה, הקהל לבין קבוצות אחרות

, על ריסונם,  על החרפת עימותיםבכוחה להשפיער שא , הקהלהגורמים לדינאמיקת אחד תא

  .  דחייתםמניעתם או

 כאמצעי הטוב ביותר 'סדר ציבוריניהול אירוע 'מאמצת את גישת '  האינטראקציהתפישת'

 סדר ציבוריניהול יעיל של אירוע  ,תפישהפי הל ע.  במהלך אירוע המוניר הפרות סדרולמזע

התנהגות קהל היא נגזרת של האופן בו מבין קהל את כי  ,צריך להיות מבוסס על ההבנה
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במצב שבו קבוצה אחת רואה את האינטראקציה עם  .המתנהלת במהלך אירועהאינטראקציה 

הסבירות  קונפליקט ועולהמתגברים התנאים להיווצרות , לגיטימיתהקבוצה האחרת כבלתי 

  . להתפתחות אירוע אלים

 ,נובעת , או מפגינים, שוטריםמצד התנהגות רגועה ושקולה כי, חוקרים חברתיים מאמינים

במצבי קהל  .תגובותיהם אימוץמ ובולטיםי התנהגותי של קצינים ומנהיגים  גם מחיקו,בחלקה

 כי, מתוך הנחה , האירוע נטו שלא לשתף פעולה עם המשטרהמארגני, ככישלוןהוגדרו ר שא

בהכנות ,  ראתה בשיתוף מנהיגים, באותם מקרים,מצדה, המשטרה .'אנטי'המשטרה היא 

 שהוביל לטיפול דבר, בוע כללים לאירועי סדרסמכותה לק איום על, לאירוע ובאירוע עצמו

  .   פיזורבאמצעימשמעותי  תוך שימוש, באירוע ביד קשה

  

 מדיניות ההתערבות

ן ביטחומתפקידה של המשטרה למנוע פעולות המאיימות על ה, לקראת אירוע קהלי ובמהלכו

 האלימים  המטרה היא סימון הגורמיםלהשגתביותר הטובה  הדרך. הציבוריהסדר על האישי ו

מסוכנת ועלולה להביא  היאקולקטיבית  תגובה .באופן ספציפי, לפיהם כ'כירורגית'ותגובה 

  . לאלימות מתגברת מצד הקהל

 :כדלקמן, הטיפול בקהל חייב להיות מבוסס על שלושה עקרונות

  .  של משתתפי האירוע שהתנהגותם תקינהלגיטימיותשמירה על הכוונות ה .1

    .שהתנהגותם לגיטימית אלה ציבורי לבין יצירת אירוע סדר אבחנה בין גורמים שמטרתם .2

 . בעיות צפויותלפתרון , יוזמהקטונניהול קהל באופן  .3
  

  התנהלות המבוססת על משא ומתן

שינויים בדפוסי התמודדות המשטרה עם אירועי המון והפרות  חלו, לאורך השנים ,ב"בארה

  .  המבוססות על משא ומתןקות לפרקטי,מפרקטיקות של הסלמה בשימוש בכוח - סדר

  : פי העקרונות הבאיםל מתקיימת עהתנהלות המבוססת על משא ומתן , ככלל

 .  שמירה על חופש הביטויתוך, ורבות המשטרה בתכנים שמבטא קהלצמצום מע .1

את הדרכים ,  את מטרות הקהלסבאופן הפור, קהלהבין  בין המשטרה לקיום קשר קבוע .2

 . לכל אורך האירוע, המוטלת על הקהללהשגת המטרות ואת האחריות 
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מתוך , )למשל, חסימת דרכים(  הנוחות הנגרמת לקהילהניתן לאישסובלנות מירב הילוי ג .3

 .   מצבי קהל מסוגים שוניםמתחייב של ההפרעות הן תוצר לוואי כי, הבנה

 עקב ,מתחייבלמקרים בהם הדבר פרט  ,בכוח ומשימוש  מביצוע מעצריםמירביתימנעות ה .4

 .פגיעה ברכושעקב  או ,בגוף ובנפשפגיעה לחשש 

  

 צורות פריסה משטרתית במהלך אירועים המוניים 

 פרופיל' פריסה ב- קיימות שתי צורות של פריסה משטרתית במהלך אירועים המוניים, ככלל

  :כדלקמן, ההבדל ביניהן תלוי בשני משתנים  כאשר- 'פרופיל גבוה'ופריסה ב' נמוך

 .ת של השוטריםאופן ההיערכות הפיזי .1

  . לבין הקהלהאינטראקציה בין המשטרהרמת  .2

פיזית נעשית ללא בולטות וללא שימוש באמצעים לפיזור הההיערכות  -' פרופיל נמוך'פריסה ב

  .  בין המשטרה לבין הקהלבאינטראקציה חיוביתמלווה , על פי רוב, פריסה כזו. פרות סדרה

 עודף בכוחפריסה .  המידית היא השגת הרתעההמטרה -) 'כוח עודף'(' פרופיל גבוה'פריסה ב

 ,לרבות שימוש בסוסים(תוך שימוש באמצעים לטיפול בהפרות סדר , נראותבולטות ולנוטה ל

לילית בין המשטרה לבין באינטראקציה ש ,לרוב, ומלווה) ב"יווכ  באלות,בקסדות, במגנים

 . הקהל

  וך היאבעלי סיכון נמכפריסה בפרופיל גבוה באירועים המוגדרים 
  מתכון ליצירת אירוע הפרות סדר 

  

 'התרחיש השלישי '- וינתהפרת סדר ע

  להתנגח במשטרה, חדור כוונה ליצור אירוע קהלי אלים ובתוך כךבו הציבור, המדובר בתרחיש

  . 'נציגת הממסד, 'בראייתו, מתוקף היותה

 :סדר הבאפי הל ע ',מרכז הכובד'ש לבצע פירוק של עוינת יבהפרת סדר 

 . קהל טרם האירוע ובמהלכוה ידברות עם מנהיגהי .1

עיכוב , באמצעות הנצחה(במהלך האירוע  הקהל סיכון בקרב של גורמי אנונימיותביטול ה .2
 ).  או מעצר/ו

 . גורמי סיכון בקרב הקהל במהלך האירועשימוש בכוח מדורג כלפי  .3

 .  האירועהבאה לדין של אותם גורמי סיכון לאחר .4
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 'דרניהול אירוע ס'גישת 

 כאמצעי הטוב ביותר ,'ציבוריניהול אירוע סדר 'מאמצת את גישת ' אינטראקציה התפישת'

או ,  דרך למניעההבאינטראקצירואה ה זו גיש. ר הפרות סדר במהלך אירוע המוניולמזע

גישת , לעומתה[ ן או במהלך התרחשותהתרחשותן טרם, של התפרצות הפרות סדר, למזעור

   .]ישה תגובתית להתפתחות אירוע סדר בזמן אירוע היא ג,'שליטה במהומות'ה

  

   :מחייבת התנהלות במספר שלבים' ניהול אירוע סדר'גישת 

עידוד יחסים בין המשטרה  -' שלב ג,איסוף מידע רקע ומודיעין -' שלב ב,תכנון מוקדם -'שלב א

 ."ירועהצלחת ניהול א"הגדרה מחודשת של המושג  -' דשלבו ומובילי דעהלבין מנהיגי קהל 
 

  תכנון מוקדם -השלב הראשון 

בהחלטות המשמעותיות המתקבלות היא חשיבותו . שלב התכנון מתרחש עוד טרם האירוע

  . ארגון ודרכי פעולה, הצבת מטרה, לרבות חלוקת אחריות, במהלכו

בשלב ההיערכות לקראת אירוע קהלי יש לסמן את המטרה אליה רוצה המשטרה להגיע 

אל מטרה זו יש להיצמד לכל אורך האירוע ולהמשיך לשאוף . ירוע אופן סיום האמהיבט

 ,במקרה של עימות.  בדגש על עימות בין המשטרה לבין הקהל,רצויותלהימנעות מתוצאות לא 

תוך שימוש , פגעים לצורך השבת הסדרבמינימום ניש להמשיך ולשאוף לטיפול בהמון 

  .  מת האלימותלרת התגובה  התאמותוךנדרשים  מינימאלייםבאמצעים 

 ת על ידישנתפ זו שכפי הסיכוןרמת  התאמה בין רמת הסיכון המוערכת במשטרה לבין חוסר

ביצירת משמעותי ומהווה גורם , או חלקו,  יוצר חוסר איזון בין המשטרה לבין הקהל,הקהל

שלב  ,על כן. "פערי איזון"פערים מסוג  זה מכונים  .הפסיכולוגיה שמובילה להפרות סדר

  .ניתןשככל ,  מזעור פערי האיזוןשמטרתו, הערכת סיכוניםן המוקדם כולל תהליך של התכנו

יש לתת ,  לצורך היערכות לקראת אירועסיכוניםבבואנו לצפות תוצאות אירוע ולבצע הערכת 

  : לגורמים הבאים,ממשי הקייםבנוסף למודיעין ה ,את הדעת

  .עברניסיון ה .1

 אישי של אנשיהבניסיון יים רואים ם חברת חוקרי- של אנשי משטרה אישיה נםניסיו .2

  . משטרה את אחד האמצעים הטובים ביותר לחיזוי תוצאות אירועי סדר

  .סיכון גורמי סיווג .3
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 כלפישבו מתייחס הקהל  )שלילי או החיוביה( האופן -קרי , הזהות החברתית של הקהל .4

  .סמלי שלטון נוספיםכלפי ומשטרה ה

 או פוליטי, דתי, כלכלי, רקע חברתיכי , היה לחשוב בעבר נהוג - סטריאוטיפיםהפרכת  .5

 ההסבר . במהלך אירוע סדרמצדו יכול להשפיע על רמת האלימות ,דמוגרפי של קהל

חוקרים , כיום,  מכךבשונה.  הפעלת אלימות כדרך להפגת תסכוליההשניתן לאמור 

 , אינו'להבותגובה ה 'לפיה,  השקפה שונהחברתיים מפריכים סטריאוטיפ זה ומציגים

 .של קבוצת קהל או אחרכלכלי - נגזרת של רקע חברתי,בהכרח

 על ,ים באופן מקיף ויסודיהסיכונלפני אירוע קהלי מומלץ לבצע את שלב הערכת , על רקע זה

, יםעלולהמפערי איזון להימנע  במטרהוזאת ,  האפשריתביותרמנת להגיע להערכה המדויקת 

   . שניתן היה למונעו,ליצור אירוע קהלי אלים, כמצוין לעיל
 

  איסוף מידע רקע ומודיעין-השלב השני 

במטרה לקרוא את , השאיפה המרכזית באיסוף מידע היא לדעת כמה שיותר על קבוצת היעד

  .  את צעדיונהכומול ולהעריך נמ עיני העומד 'דרך'המצב 

   :שתי רמותיעשה ביאיסוף המידע ראוי ש

 בנוגע לרבות ,על בסיס הנחיות גורמי המודיעין, מידע מקדים ויזום - טרם האירוע, האחת

   .במהלך האירוע,  השניה.הלכי רוחלתכנון ול

דרך ונחשב ל, אפקטיבי ממבצע משטרתי בלתי נפרדחלק  מהווה דרכים אלומידע הנאסף ב

ר מוקדי הסיכון בתוך הקהל ומחוצה לו ותיאירוע ולאעת עת רמת הסיכון ביהטובה ביותר לקב

 מהווה , בזמן האירוענאסף בשטחר שא ,מידע  איכותי). ינם נוכחים בשטחמובילי דעה שא(

    .רמת הסיכוןעם  ןמשפיע על ההיערכות הטקטית של המשטרה ועליו לעמוד באיזוגורם 

   :דוגמת, הערכת קהל נכונה מחייבת איסוף מידע ומענה על מספר שאלות מפתח

מספר האנשים , )קבוצות-תת(ב הקהל הרכ ,מהי מטרתם ,היכן ומתי יתכנסו ,וזהותם האנשים

היכן ומתי , למסורתי של הקה/יהתנהגות/הרפרטואר התרבותי,  להתאסף באירועדיםיעתר שא

רמת האלימות אליה יכולה  , תכניות להתאספות נוספת, מהו התרחיש הגרוע ביותר,יתפזרו

  אליו ירצו להגיעהאזור ,ומעצבי האירוע החיצונייםבקבוצה  הדעהמובילי מיהם  ,הקבוצה להגיע

 .ב"וכיו
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 )מובילי דעה( מנהיגי קהל- עידוד יחסי משטרה-השלב השלישי 

יחסי עבודה בין מפקדים לבין מנהיגי קהל הם מהאמצעים הטובים ביותר למניעת תוצאות לא 

  .  במצבי קהלרצויות

 :כלול את המרכיבים הבאיםל נכונה בין מפקדי משטרה לבין מנהיגי קהלהתנהלות על 

 תקשורת מאפשרת למנהיגי קבוצות להציג בפני המשטרה את מטרותיהם ומאפשרת - שיח-וד

 ואת התגובה האפשריתמנקודת מבטה " קווים אדומים"למשטרה להציג למנהיגי הקהל 

 מפקדים יכולים לעצב את המסר ,שיח-באמצעות דו.  מקווים אלהחורגתהלהתנהגות קהל 

  ). ב" וכיוציבוריסדר השמירה על ה, מחאה לגיטימית(המרכזי 

 .מ היא הגעה להבנות"מטרת המו - )מ"מו: להלן(משא ומתן שמירה על ניהול נכון של 

    :כדלקמן,  יש לשמור על מספר כללים,לפיכך

  .  הדרג הפיקודי במשטרה מול דרג המנהיגים של הקהלשלמ "ניהול מו .1

הפעולות  וני ובנושא המשטרה לתקשר אך ורק בעניין מידע חי על-כוח שמירה על עמדת  .2
  .  ההסכם מופרבו למקרה , יש להיערך לדרך פעולה נוספת. יינקטו על ידי המשטרהאשר 

, )דוגמת מתחום הפסיכולוגיה ( התערבות מומחים,לעתים, מ דורש"מו - שימוש במומחים .3
 .ביכולתם לסייע להורדת להט המחאהר שא

 .רצוי עוד בטרם האירוע, באחריות המשטרה ליזום תקשורת עם מנהיגים - יוזמה .4
  

  

 

 "הצלחת ניהול אירוע" הגדרה מחודשת של המושג -השלב הרביעי 

תוך שימת , "הצלחה"התמודדות יעילה עם אירוע סדר מחייבת הגדרה מחודשת של המושג 

  .דגש מובלט על נושא דימוי המשטרה

טרה בעיני  המשבעקבותיו מצטיירתעימות אלים  משמעותו, מנקודת מבט המשטרה ,"שלוןיכ"

 תחת קטגוריה זו. הזוכה לאהדת הציבור, באופן ההופך את הקבוצה לקורבן, קבוצת קהל כאויב

, "התרחיש השלישי"(ר כוונה ליצור אירוע קהלי אלים אין לכלול תרחישים בהם ההמון חדו

  ). כמובא לעיל

, קהל של הפירושה התנהלות שקטה ופיזור שקט ככל הניתן, מאותה נקודת מבט, "הצלחה"

 קהל ומנהיגיה הדבר דורש מהמשטרה הגעה אל קבוצת. דימוי מבטיח של המשטרה המקרינים

  .עם אמצעי התקשורתמניבים ופיתוח יחסים 
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  :כדלקמן,  מומלץ לאמץ מספר כללים,על מנת להצליח במצבי קהל

  על מפקדים מוטלת האחריות להכנה מנטאלית של שוטרים- מנטאלית של שוטריםהכנה 

הפעלת שיקול דעת לפני , גילוי איפוק(מוך או גבוה בסיכון נ ,התמודדות עם מצבי קהללקראת 

   ). ועוד  מול התקשורתהתנהלות, שימוש בכוח

 ניית ב שמירה על מוסר גבוה של שוטרים היא הכרחית לשם- שמירה על מוסריות שוטרים

  . ל  המשטרהלגיטימית שתדמית 

 ממנה שמירה על תוי מבטיח של המשטרה דורש הקרנת דימ- פתיחות כלפי מנהיגי קהל

 להשיג ניתן, ככל שהדבר נוגע למנהיגי קהל. יחסים תקינים עם מנהיגי קהל ועם התקשורת

  .  לצורך שיתופם בתכניות עתידיות לגבי אירועי סדר צפוייםפנייה למנהיגיםדימוי זה באמצעות 

 תל טיפול משטרתי בהפרוכמ בלתי נפרדחלק מהווה התקשורת  -פתיחות כלפי התקשורת 

מרכיב תרגול של הניסיון ו, מודעות. 'הצלחת ניהול אירוע' חשוב למרכיבסדר ויש לראות בה 

ניתן ליזום הזמנת כלי . טיפול המשטרתי באירועה תורמים להצלחת ,התקשורתי במצבי קהל

 לשם יצירת אווירה חיובית, במהלך מצבי שליטה בקהל תקשורת לליווי מפקדי משטרה

  .   'שקופה'ו

היא   תגובתםכי,  על מפקדים בשטח לוודא,בזמן תגובה - 'CNN-אפקט ה'מתן תשומת לב ל

 בור שוניםיצסוגי תגובת השוטרים בעיני צד מתפרשת יש לקחת בחשבון כי. מידתית לאירוע

  .  ל"בחוו בארץ ,וסוגי מגזרים

שבת לדרך הטובה  שטח נתון נחהגבלת פעילות קהל לתא - 'הכלה ' שלנקיטה במדיניות

מדיניות של פיזור עלולה להסתיים בפריצת המון ובגלישתו , לעומת זאת. ביותר לשלוט בקהל

   . מקבילים יצירת מספר מוקדי אירועתוך, אל מעבר למתחם האירוע

 מקובלבו  אמצעי - צמה הנכונה במצבי קהל מסוגים שוניםובעו נים הנכואמצעיםשימוש ב

בבחירת אמצעי הפיזור .  אחרציבור כלפי לא נכון להשתמש בו ,ציבור מסויםכלפי להשתמש 

 ,למשל, כך. משטרתית בנוגע לקהל עמו מתמודדים-ציבורית השימוש בו יש הצהרה אופןו

 המפרים את  אוהדי כדורגלכלפי , או באלות,במקומות מסוימים בעולם מקובל שימוש בכלבים

 השימוש, דה או אמהות שוחרות שלוםובתים ביחסי עבוציבור ש כלפי, בניגוד לכך .הסדר

   . מקובלינו ואמידתילא כנתפש  זה אמצעיב
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השימוש בנשק בלתי קטלני צריך להיעשות באופן  - הנשק הבלתי קטלני מדרגשמירה על 

 :מדורג

 החוצצת בין הכוח,  או בשרשרת אנושית, שימוש בגדר- במצבי קהל ללא אלימות .1

חשיבות הגדר עולה כאשר הקהל מורכב . זי מיותרהמשטרתי לבין ההמון ומונעת מגע פי

  . המנוגדות זו לזו בהשקפותיהן, ממספר קבוצות

 בעל השפעה אמצעי שימוש ב- פריצה של המון למתחם וניסיון במצב של תחילת אלימות .2

 הנשק הבלתי. נגד מטרות נבחרותו באופן מבוקר, )ב"יוסוסים וכ, 2ז"מכת, גז(מעמעמת 

מרבית האמצעים הקיימים בעולם לא . ום האמצעים לאכיפת חוקקטלני הוא חדשני בתח

 .באירועים המוניים, בעת הצורך לשימוש יםמתאימ

  

 מודלים לשליטה בקהל

הוצעו על ידי ר שא , מספר מודלים לניהול המוןמעלהסקירת ספרות בנושא התנהגות המון 

ר תובנות בכל הנוגע  ניתן לגזו,להלןשעיקריהם יוצגו , מתוך המודלים. חוקרים חברתיים

, ואף יישומם, של המודליםהבנת משמעותם בכוח  .להתמודדות המשטרה עם מצבי קהל

  .הם אללהוביל את מפקדי המשטרה לניהול יעיל של מצבי
  

 1'  מודל מס-'  ההחלטות הרציונאליתתפישת'

צבי  במ ניתן להשפיע על התנהגות משתתפיםכי, הגורסת, תובולטהבין הגישות המודרניות מ

 שלמשתתפים ככל, פי גישה זול ע .כמפורט בטבלה להלן, באמצעות מספר משתניםקהל 

 שיהיו מעורבים בהתנהגות סיכויגבר הכך י, באירוע ערכים שליליים יותר במשתנים הללו

  .אלימה באירוע המון
 

  

  

  

  

  
                                                 

בה עושה המשטרה שימוש ,  מיכלית התזה המצוידת בתותח מים המתיז סילוני מים חזקים-ז "מכת 2
  .לפיזור המון
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 2'  מסמודל -ואפיונם  תיאור אירועי המון

כדי ,  וההשפעות ההדדיות ביניהםםיופיא כוחבש, במצבי קהל ניתן לאתר ארבעה משתנים

   :כדלקמן,  רגוע או אלים-לקבוע את תוצאות האירוע ואופיו 

וריה היסטה, םמשתתפיההתנהגותיים של -מאפיינים חברתיים -אירוע המשתתפי  .1

 .מיהם מנהיגי הקהל , שלהם במצבי קהלההתנהגותית 

 . מאפייני זמן ומרחב-זירת האירוע  .2

  . מאפיינים התנהגותיים וארגוניים של המשטרה באירוע-משטרה ה .3

  . נזק סביבתי ועצורים,  או אירוע חמור עם נפגעים, אירוע רגוע-התהליך  .4
  

 3'  מודל מס-הערכת התנהגות יחידים באירוע קהלי 

 סימון -קרי , עקרון מוביל בניהול המונים הוא התערבות המשטרה באופן פרטני ולא כוללני

 .  ולא כלפי ההמון השלם, האלים כמטרה והפנית התגובה כלפיוהיחיד

, ים באירוע קהליחידיכול לסייע בהבנה של התנהגות יר שא ,אנשי מחקר חברתי פיתחו מודל

 כל .יחידסיכולוגיים להבנה ולהערכה של התנהגות ההמודל כולל משתנים פ. התובהערכ

 ,הפירמידההמשתנים שבבסיס ר שאכ, משתנה מייצג נקודת התערבות משטרתית אפשרית

  .   שלהמקבלים מענה לפני אלה שבקצה העליון

-מוטיבציוניים של הפרטשל רגשות , אף נטרול,  הוא צמצוםהמודלהרעיון שעומד מאחורי 

, שיבוש התמקדות הפרט במטרת הכלל והובלתו להתמקדות בצרכיו האישיים הבסיסיים, היחיד

 ההצלחה הראשונית טשטוש תחושת, ורדת המוטיבציהה : כגון,באמצעות פעולות משטרתיות

נמוכה סבירות  המשתנים
להתנהגות אלימה

סבירות גבוהה 
 להתנהגות אלימה

  נותעוי לגיטימיות יחס למשטרה

 גבוהה נמוכה)פגיעה פיזית, מעצר(נכונות לשלם מחיר אישי 

 נמוכה גבוהה הערכת ההסתברות להיענש

 גבוהה נמוכה לכידות בין חברי הקבוצה

 אלימה לא אלימה )מקרים קודמים(היסטוריה התנהגותית 
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 הגברת הלחץ ,) היחידלרבות התשת(שלילת הצרכים האישיים של היחיד , של אירוע קהלי

  .   אוש ותסכולישל יהחיצוני והבאת היחיד למצב 
  

 4'  מודל מס-מ לשליטה בקהל "ניהול מו

   פוטנציאליתמהם מייצג נקודה  שכל אחד,  מחמישה משתניםבנויה, מודל נוסף להתנהגות המון

  :כדלקמן, עם קהלמ "בעת ניהול מו, קבלת החלטות  ולהתערבות משטרהל

  

) ב" וכיוקבוצה אתנית, שובתים, אוהדי ספורט (מיהי הקבוצהמענה על השאלה  זהות
ברגע שנהפוך את מטרתה של .  מה היא עשויה לעשות,יכול לענות על השאלה
 . חלקים מזהותה נוכל לבטל,הקבוצה לקשה להשגה

  -ניתנת להשפעה באופן חיובי או שלילי  מנהיגות

  .שכנוע מנהיגי קהל לשתף פעולה עם המשטרה -באופן חיובי 

 . באופן שמערער את  מנהיגותה,קבוצה בתוך קהל-יצירת תת -באופן שלילי 

הפרתה תתאפשר באמצעות הרחקת מנהיגי . נאמנותב ובשיתוף פעולה נתיפימאו התלכדות
 .שורת בין קהל לבין מנהיגיוהפרעה לתקבאמצעות או הל הק

תקשורת ניתן לשבש .  בקרב קבוצת קהלהפצתולמידע והכוונה היא לרכישת  תקשורת
את אלה ניתן להשיג .  פנימייםקונפליקטיםלחץ או יצירת , באמצעות איום

כך שיהיה פחות ממוקד ,  בדאגה לצרכיו האישייםחידבאמצעות הטרדת הי
 .העברתו בקרב הקהלבידע ובקבלת מ

. על מטרותיו ועל תוצאותיו, להחלטות יש השפעה על הכיוונים של אירוע קהלי חלטותה
 באמצעות ,המשטרה יכולה להשפיע באופן חיובי על קבלת החלטות בקרב קבוצה

 .יה להתנהל בהתאם לדרישות ושכנועם,מובילי דעהעם ובה פגישה עם מנהיגים 
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 ניהול ידע 

הכשרת קצינים בדרגות באפקטיבית במצבי שליטה בקהל תלויה בתרגול וחלטות קבלת ה

 . ביחידות העוסקות במצבי שליטה בקהל, בכירות וזוטרות

 . הוא פיתוח מערכת ניהול ידע,בקהלאמצעי מומלץ ללימוד ולתרגול שוטרים במצבי שליטה 

   :ריתבין ה, יתרונות מערכת מסוג זה כוללים

  .נושאבמומחים ההמצוי בקרב שוטרים שימור ולימוד הידע  .1

 .מערכות ניהול ידע מסייעות לארגון לפעול ולהגיב במהירות וביעילות .2

 טותיש ,אמצעיםלבנוגע ו קהל טקטיקות באירועיבנוגע למערכות אלו מספקת היזון חוזר  .3
 . ונהלים

  

 הפקת לקחים

 מערכותלבניית ם  הם חומר הגל, תיקי חקירה ופסיקה משפטית, דוחות פעולה,הפקת לקחים

 לבין ההתרחשויות ,אירועקראת תפקידם לאפשר השוואה בין התכנון המקורי ל. ידעניהול 

השלילי בתגובת המשטרה ולהמליץ על פעולות את ניתן לבחון את החיובי ו, בדרך זו. בפועל

  . בעתיד

יימת בארגונים שונים ק. כמו גם לאחר הצלחות, ונותכשל להתבצע לאחר ההפקת לקחים צריכ

הואיל ויש הצלחות שיש בהן ,  שגויהזו ייהנט. הצלחות ניתוחות ולהתעלם משלוניכה לבחון יינט

התייחסות אל מקרים אלה . צלחו,  ברורה לעיןאלמסיבה ,  ואף על פי כןכישלוןאת כל גורמי ה

  . בעתיד לקביעת השליטה במצבי קהלות הנכונהמידה-אמותכאל הצלחות עלולה לשבש את 

לשם כך יש לפתח בקרב .  להתבסס על דיווחים ישרים וכנים של שוטריםהים צריכהפקת לקח

  אתבאופן אובייקטיבימפקדים בשטח את חשיבות היושרה המקצועית ואת המסוגלות להעריך 

  .   גובתםאפקטיביות ת

 תרגול מצבי קהל  

   :ואפשרויות חדשות בפיתוח דרכים מקובלות לתרגול שוטרים במצבי קהל

ובין אם תוצאותיו חיוביות בין אם (ללימוד מתוך אירוע שהתרחש בפועל  - קרי בוחןלימוד מ .1

הלימוד מתבצע מתוך דוחות . יש יתרון על פני לימוד מתוך תרחיש מלאכותי) שליליות

 .צולמו ממספר זוויותר שא אותנטייםעדויות מקוריות וסרטי וידאו , פעולה
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) תפקיד הקהל או מנהיגיו, קרי( תפקידים השימוש בהיפוך - תרגול תוך היפוך תפקידים .2

 .  רחבה ומסייע להבנת תהליך החשיבה של היריבייהמקנה רא

,  אמיתית של טיפול בהפרת סדרסיטואציהבקורסים משטרתיים בארץ ובעולם קשה ליצור 

לא ניתן להביא לידי רלוונטית ו אינה הפעלת אמצעי הפיזור ,בעיתיב הוא יריה' ביום'משום ש

 . משקל באירוע אמת-המהווה גורם בעל,  הפסיכולוגייסודהת ביטוי א

 הכשרת מפקדים לטיפול במצבי קהללטכנולוגיות חדישות עשויות להביא לשינוי בכל הקשור 

    -בין הטכנולוגיות המדוברות . בעתיד

צורכי ל ,ב" בארה,יום המשמשת כ,מימדית- הדמיה תלת- )סימולציה(הדמיה ממוחשבת 

 היתרונותי.  לשמש כלי הכשרה חדשני עבור מפקדיםזו של הביכולת. המוןמחקר התנהגות 

 בו נעשה שימוש,  לדמות מציאות באופן משופר ולהתגבר על חולשות התרגול המוכרהביכולת

 .בניצבים אנושיים

,  ברזולוציה גבוהה במיוחד, מצלמות בעלות עדשות רחבות- ליאטכנולוגיות צילום דיגיט

 .שטח נתוןתא המקיף את מרבית משתתפי האירוע ב,  בהיקף נרחבלקלוט שטחהמסוגלות 

כלי זה יכול לשמש . הרזולוציה הגבוהה מאפשרת זיהוי מדויק של יחידים ופרטים בתוך ההמון

לי אהציוד הדיגיט.  האירועיכולתו לצפות מקרוב בכל אחד ממשתתפי יוצא של פועל, ראיתיככלי 

 והן לתחקור מובילי דעה ופעיליםאיתור לת המודיעין והן לעדכון שוטף של תמונ, עשוי לסייע

  . יעילות הפריסה המשטרתית
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 סיכום

  

  

עלולה לתרום  ',  הפיזורתפישת'המכונה ,  המסורתית בנושא דינאמיקת קהלתפישהה

  .   להתפתחות הפרות סדר ולהקצנה ברמת האלימות

היא האמצעי ו , היום של המקובלת בעולם המערביתפישההיא ה' ניהול אירוע סדר'גישת 

  .   המומלץ למזעור הפרות סדר במהלך אירוע המוני

הקובעת כיצד ,  הקהלהתנהגות קהל במהלך אירוע המוני נשלטת על ידי הזהות החברתית של

 ,אף היא, המוגדרת, משטרההובכללן ,  לקבוצות קהל אחרותלהתייחס', קולקטיב'כ, עליו

   .כקבוצה

את  , קבוצה אחתה מצבית שלרוע המוני היא תוצר של הבנהיווצרות הפרות סדר במהלך אי

  .התנהגות הקבוצה האחרת

 ,המוערכים לאירועים ות מוגבלןסיטואציות ואינ להתרחש במגוון ותהפרות סדר יכול

 'סיכון נמוך'באירועים המוגדרים כבעלי ' פרופיל גבוה'פריסה ב. 'בוהסיכון ג' כבעלי ,מלכתחילה

  . כון ליצירת  אירוע הפרות סדר  היא  מת,)חוסר איזון(

ובכוחה להשפיע על ' דינאמיקת קהל'דרך התנהלות המשטרה עם קהל היא אחד הגורמים ב

   .מניעתםאף , החרפת עימותים או על ריסונם
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