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 מדיניות ציבורית תחרותית : של הפשעההגאוגרפי

  וטיפול בפשיעה

  מאת

  *דורו� טייכמ�

בבסיס . מאמר זה מנתח את המבנה השלטוני של מערכת הטיפול בפשיעה בישראל

הניתוח עומד מודל תחרותי של הכלכלה הפוליטית של מדיניות הטיפול בפשיעה 

 זו � מקומיות עשויות להתחרותמודל זה מראה כי רשויות שלטו. במסגרת משטר מבוזר

תחרות זו צפויה להוביל רשויות מקומיות להגביר את .  במדיניות הטיפול בפשיעהבזו

להעתיק פשיעה ) מודעת או לא מודעת(וזאת מתו� מטרה , לח� בפשיעהימאמציה� לה

תהלי� תחרותי זה עלול להוביל לרמה עודפת של , בסופו של יו�. לרשויות שכנות

דגי� כי על א� אופייה מלאחר הצגת המודל הבסיסי המאמר . ל בפשיעההשקעה בטיפו

בשני� האחרונות עברה מערכת זו בפועל , הריכוזי של מערכת הטיפול בפשיעה בישראל

שבמהלכו גבר כוח� היחסי של רשויות מקומיות בתחו� , תהלי� מתמש� של ביזור

חלוקת הסמכויות בחינה מחודשת של מציע על רקע זה המאמר . הטיפול בפשיעה

  .השלטוניות הראויה בתחו� הטיפול בפשיעה בישראל

  

‡Â·Ó .‡ .ÈÙ¯‚Â‡‚‰Â ˙È˙Â¯Á˙ ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�È„Ó‰Ú˘Ù‰ Ï˘ . 1 . מדיניות ציבורית

; העתקת פשיעה. Ï‡¯˘È. 1. ·; העתקת פושעי�. 3; העתקת פשיעה. 2; תחרותית

; הממד החלוקתי. 2; ממד היעילות. È·ÈËÓ¯Â�‰ ¯Â˘ÈÓ‰. 1. ‚; העתקת פושעי� .2

  .ÌÂÎÈÒ; בניית מערכת אופטימלית לטיפול בפשיעה .3

  מבוא

את מתגוררת ביישוב עני שבו אי� . דמייני לעצמ� שאת מתפרנסת מגניבת מכוניות
ומדי לילה את עושה את דרכ� לאחד משני היישובי� הסמוכי� כדי , מכוניות רבות לגנוב

בחרה לראשות אחד היישובי� האלה ראש כעת ג� הניחי כי לאחרונה נ. לגנוב כלי רכב
במסגרת מדיניות היד הקשה בנתה . כלפי גנבי רכב" יד קשה"רשות שהבטיחה לנקוט 

ובו נבדקי� כל כלי הרכב הנכנסי� ויוצאי� מ� , הרשות ואיישה מחסו� בכניסה ליישוב
; נבנתה סוללת עפר המונעת את עקיפת המחסו� סביב היישוב; היישוב בשעות הלילה

לעומת . שכרה חברת אבטחה פרטית כדי לפטרל ברחובות היישוב בשעות החשיכהונ

 
 .האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטי�, מרצה  *



  ט"תשס לט משפטי
  דורו� טייכמ�

4  

 באיזה יישוב תבחרי לגנוב –במציאות זו . ביישוב השכ� טר� הונהגה מדיניות דומה, זאת
הא� הצעדי� שנקט היישוב . כעת דמייני שאת עומדת בראש היישוב הסמו�? מכוניות

 או שתוכלי לגזור את –של גניבת מכוניות השכ� ישפיעו על המדיניות שתבחרי למניעה 
  ?המדיניות של� למניעה של גניבת מכוניות בהתעל� ממדיניותו של היישוב השכ�

המאמר מציג למעשה . דוגמה זו משקפת את התובנות העומדות בבסיס מאמר זה
מדיניות למניעת פשיעה עשויה להשפיע על החלטת� של , ראשית. שלוש טענות נפרדות

עברייני� ייטו , בהינת� שוויו� ביתר התנאי�.  ביצועה של העבירהÌÂ˜Óבדבר עברייני� 
רשויות , שנית. לבצע את פשעיה� במקו� שבו הסנקציה הצפויה לה� היא הנמוכה ביותר

שלטו� אזוריות עשויות לנסות להוריד את רמת הפשיעה בה� על ידי עידוד של נדידת 
המדיניות האופטימלית , ילי� אחרותבמ. פשיעה באמצעות העלאת הסנקציה הצפויה

לטיפול בפשיעה לא נגזרת ממאפייני הרשות השלטונית המקומית לבדה אלא ג� 
תחרות בי� רשויות בתחו� מדיניות , שלישית. מהמדיניות שנוקטות רשויות שכנות

התחרות תהיה יעילה ככל שהיא . הטיפול בפשיעה עשויה להיות יעילה או לא יעילה
היא תהיה לא ; בעלויות מיותרות וביצירת דרכי התמודדות חדשניותתתמקד בחיסכו� 

בזבזני בי� " מרו� חימוש"יעילה ככל שהיא תתמקד בהשקעת משאבי� נוספי� במסגרת 
  . רשויות

. קרימינולוגיה ומדע המדינה, כלכלה, תחומי של משפט�המאמר נמצא בצומת בי�
ית שעד כה לא חוברו יחדיו בבסיסו עומדי� שני קווי� מקבילי� של ספרות מקצוע

 crime displacement.(2( הראשו� הוא ספרות העתקת הפשיעה 1.בצורה משביעת רצו�
 שבו יספרות זו מציגה את הטענה כי פושעי� ייטו למקד את פעילות� במקו� הגאוגרפ

הנחה זו מובילה למסקנה כי . הרווח הצפוי לה� מביצוע הפשע הוא הגבוה ביותר
� לטיפול בפשיעה עשויי� לגרו� להעתקת הפשיעה לאזורי� שכני� מאמצי� נקודתיי

קו הספרות השני שעליו ייבנה המאמר הוא ספרות התחרות . שבה� אי� מאמ� דומה
) Tiebout(כבר בשנות החמישי� הציג טיבוט ). jurisdictional competition(השלטונית 

ת זו בזו כשה� מעצבות את את הרעיו� הכללי שרשויות שלטו� אזוריות עשויות להתחרו

 
 Richard Epstein, Constitutional Faith and theלחיבור נקודתי בי� קווי ספרות אלה ראו    1

Commerce Clause, 71 NOTRE DAME L. REV. 167, 180 (1996) . לאחרונה בחנתי סוגיה זו

 Doron Teichman, The Market for Criminal Justice: Federalism, Crime: בהקשר האמריקני

Control, and Jurisdictional Competition, 103 MICH. L. REV. 1831 (2005) , ובהקשר

 Tomer Broude & Doron Teichman, Outsourcing and Insourcing Crime: The: לאומי�הבי�

Political Economy of Globalized Criminal Activity, 62 VAND. L. REV. 795 (2009).  

 Thomas A. Reppetto, Crime Prevention and theלכתיבה מוקדמת בתחו� העתקת הפשיעה ראו   2

Displacement Phenomenon, 22 CRIME & DELINQ. 166 (1976); Simon Hakim et al., 
Interjurisdictional Spillover of Crime and Police Expenditure, 55 LAND ECON. 200 (1979) .

 RATIONAL CHOICE AND SITUATIONAL CRIME PREVENTIONלסקירה מאוחרת יותר ראו 

(Graeme Newman, Ronald V. Clarke & S. Giora Shoham eds., 1997) . 
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 מאז פותח והורחב המודל הזה 3.רמת המיסוי והשירותי� הציבוריי� שה� מעניקות
 דיני 7, איכות הסביבה6, נאמנויות5, מדיניות מיסוי4,לתחומי� רבי� ובה� דיני חברות

 המאפיי� המשות� לספרות זו הוא ההתייחסות לרשויות 9. ודיני משפחה8פשיטת רגל
ות כשחקני� משיאי רווח המנסי� למשו� אליה� פעילויות חברתיות רצויות שלטו� אזורי

  10.ולדחות מעליה� פעילויות לא רצויות
שילוב התובנות של הספרות העוסקת בהעתקת הפשיעה ושל זו העוסקת בתחרות 

כי רשויות מקומיות עשויות להימצא בתחרות ביחס לשאלה היכ� , השלטונית מלמד
טענתי , א� נחזור לדוגמה שבה פתחתי את המאמר. גבוהה ביותרהסנקציה הצפויה היא ה

היא כי מדיניות היד הקשה שנקט יישוב אחד אכ� תגרו� לחלק מ� העברייני� לבחור 
, ברגע שפעילות זו תנוע ליישוב השכ�: יתרה מכ�; לבצע את פשעיה� ביישוב השכ�

מערכת , בסופו של דבר. אותו יישוב יתאי� את מדיניותו ויאמ� א� הוא מדיניות יד קשה

 
 .Charles Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, 64 J. POL. ECON. 416 (1956)ראו    3
 William L. Cary, Federalism and Corporate Law: Reflections upon Delaware, 83ראו    4

YALE L.J. 663 (1974); Ralph K. Winter, Jr., State Law, Shareholder Protection, and the 

Theory of the Corporation, 6 J. LEGAL STUD. 251 (1977); Daniel R. Fischel, The Race to 

the Bottom Revisited: Reflections on Recent Developments in Delaware’s Corporation 

Law, 76 NW. U. L. REV. 913 (1982); Lucian A. Bebchuk, Federalism and the 

Corporation: The Desirable Limits on State Competition in Corporate Law, 105 HARV. L. 
REV. 1435 (1992) .ירידת חברות"רוק ' לדיו� עדכני בסוגיה בהקשר הישראלי ראו אדווארד ב? "

ÌÈËÙ˘Ó 2006 (161 לו.( 
 Louis Kaplow, Fiscal Federalism and the Deductibility of State and Local Taxesראו    5

Under the Federal Income Tax, 82 VA. L. REV. 413, 458-461 (1996). 
 Stewart E. Sterk, Asset Protection Trusts: Trusts Law’s Race to the Bottom?, 85ראו    6

CORNELL L. REV. 1035 (2000). 
 Richard L. Revesz, Rehabilitating Interstate Competition: Rethinking the “Race-to-the ראו   7

Bottom” Rationale for Federal Environmental Regulation, 67 N.Y.U. L. REV. 1210 

(1992); Scott R. Saleska & Kirsten H. Engel, “Facts are Stubborn Things”: An Empirical 

Reality Check in the Theoretical Debate over the Race-to-the-Bottom in State 

Environmental Standard-Setting, 8 CORNELL J.L. & PUB. POL’Y 55 (1998).  

 David A. Skeel, Jr., Rethinking the Line Between Corporate Law and Corporateראו    8

Bankruptcy, 72 TEX. L. REV. 471 (1994); Lynn M. LoPucki & Sara D. Kalin, The Failure 

of Public Company Bankruptcies in Delaware and New York: Empirical Evidence of a 

“Race to the Bottom”, 54 VAND. L. REV. 231 (2001). 
 Jennifer G. Brown, Competitive Federalism and the Legislative Incentives toראו    9

Recognize Same-Sex Marriage, 68 S. CAL. L. REV. 745 (1995). 
 .ERIN A. O’HARA & LARRY Eלניתוח עדכני של תזת התחרות בענפי משפט שוני� ראו    10

RIBSTEIN, THE LAW MARKET (2009).  
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מבוזרת של טיפול בפשע תוליד תהלי� הדרגתי של החמרה בסנקציה הצפויה באזורי� 
  . השוני�

, לכאורה נית� היה לצפות כי לתאוריה המוצגת תהיה רלוונטיות מוגבלת בישראל
. ובתחו� הטיפול בפשיעה בפרט, לאור מעמדו החזק של השלטו� המרכזי כא� בכלל

ורה של דוגמאות קונקרטיות מעלה כי ג� במדינה ע� מבנה שלטוני בחינת ש, אול�
הכלכלה הפוליטית של העתקת פשיעה משפיעה על מדיניות הטיפול , ריכוזי כישראל

בהיבט זה המאמר מצטר� לכתיבה קיימת המדגימה כי על א� ריכוזיותו של . בפשיעה
פקטו של �ת לביזור דהיזמות שונות של השלטו� האזורי באר� מובילו, השלטו� בישראל

   11.חלק ניכר מסמכויותיו
יציג מודל של הכלכלה הפוליטית של שלטו� ' חלק א: המאמר מאורג� כדלקמ�

 –דוגמת חקיקה  –בחלק זה אטע� כי כלי� של מדיניות ציבורית . מבוזר המטפל בפשיעה
וכי עובדה זו תוביל לתחרות , עשויי� להשפיע על החלטות המיקו� של פושעי�

 היפנה לבחו� את יישומה של התאורי' חלק ב. אזורית בתחו� הטיפול בפשיעה� בי�
כוחות , ריכוזית דוגמת ישראל� וידגי� כי א� במערכת לאומית, בהקשר הישראלי

יבח� את המשמעויות ' חלק ג. תחרותיי� משפיעי� על מדיניות הטיפול בפשע
דגי� כי במישור היעילות בחלק זה א. 'ב�ו' הנורמטיביות של הניתוח שנעשה בחלקי� א

מחד . אזורית בתחו� הטיפול בפשע ג� יתרונות וג� חסרונות�עשויי� להיות לתחרות בי�
; תחרות עשויה להניע רשויות לנצל את משאביה� המוגבלי� באופ� היעיל ביותר, גיסא

שבו כל הרשויות ,  בי� רשויות"מרו� חימוש"תחרות עשויה ליצור מעי� , מאיד� גיסא
למרות שהאינטרס הקבוצתי שלה� הוא , ת יותר ויותר משאבי� בטיפול בפשעמשקיעו

כי ביזור הטיפול בפשע עשוי לגרו� לריכוז , במישור החלוקתי אטע�. למנוע תחרות
בסיכו� המאמר אציג כמה אפיקי מחקר . פעילות עבריינית בקרב קהילות חלשות

  .עתידיי� אפשריי�

  פשע של ההרפיגאוגמדיניות ציבורית תחרותית וה .א

המשק� את הכלכלה הפוליטית בהחלטות של קובעי , בחלק זה של המאמר אציג מודל
הניתוח בחלק . מדיניות במערכת שלטונית מבוזרת ביחס לעיצוב מדיניות טיפול בפשע

הברית � הפנייה לארצות. הברית�תו� הבאת דוגמאות מארצות, זה יתמקד במישור העיוני

 
דוד נחמיאס וגילה  (Ï‡¯˘È· ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ 159" ביזור דה פקטו: ממשל מקומי"דוד דרי  ראו   11

 לקראת סדר יו� חדש –מקוממיות לאזוריות "צבי � רוז�) איסי(יששכר ; )1999, מנח� עורכי�

לניתוח ספציפי של סוגיית הביזור ). 2005 (195�192, 159 ב „ÌÈ¯·„Â ÔÈ" למשפט השלטו� המקומי

שוויו� �היפרדות ואי, שלטו� מקומי: ממלכתיות מבוזרת "ישי בלנקשל השליטה בחינו� בישראל ראו 

 .)2004 (347 כח ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" בחינו� הציבורי
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הברית � ור העובדה שמערכת המשפט הפלילי בארצותבהקשר הנדו� היא טבעית לא
 12.וא� ברמת המחוזות והערי�, בנויה כ� שעיקר המלאכה מבוצעת ברמת המדינות

לדיו� המוצג יש משמעויות נרחבות על מדיניות , להל�' כפי שיודג� בחלק ב, אול�
  .הטיפול בפשע בישראל

  מדיניות ציבורית תחרותית  .1

, התנהגות� של מעצבי מדיניות בתו� מערכת שלטו� מבוזרתכדי לבנות מודל המתאר את 
מקובל , ככלל. ראשית עלינו להבי� מה� המטרות שאות� מעצבי מדיניות מנסי� להגשי�

לראות ביחידות המרכיבות מער� שלטוני מבוזר שחקני� עצמאיי� המנסי� להשיא את 
נהגות� של רשויות אימו� של הנחת עבודה זו מאפשר לנו למדל את הת. רווחת� האישית

מודלי� אלה מאפשרי� לנו לצפות . שלטו� אזוריות בעזרת כלי� מתחו� תורת המשחקי�
כשכל צד מתנהג באופ� אסטרטגי וצופה את אופ� , את אופ� התנהגות� של צדדי�

  . התנהגותו של הצד שכנגד
רו הרעיו� של תחרות בי� רשויות שלטו� אזוריות ביחס למדיניות ציבורית נולד במאמ

 14כי תחת מערכת מוגדרת של הנחות, טיבוט  במאמר הדגי�13.המשפיע של טיבוט
 הג� 15.תוביל תחרות בי� רשויות לרמה יעילה של מיסוי והספקה של טובי� ציבוריי�

 לפיה תחרות בי� רשויות שלטו� –שרבי� מבקרי� את מסקנתו הנורמטיבית של טיבוט 
שכוחות תחרותיי� משפיעי� על האופ� שבו  ההכרה בכ� –אזוריות היא דבר יעיל ורצוי 

  .רשויות אזוריות מעצבות מדיניות היא מקובלת

 
 .Engle v. Isaac 456 U.Sראו . קביעה זו נכונה ה� ביחס לחקיקה פלילית וה� ביחס לאכיפת החוק   12

 .William J;)הברית�למדינות עיקר הסמכות ביחס לחקיקה פלילית בארצות( (1982) 128 ,107

Stuntz, Plea Bargaining and Criminal Law’s Disappearing Shadow, 117 HARV. L. REV. 

תפקיד� של רשויות האכיפה הפדרליות במסגרת התמונה האמריקנית  ((2004) 2565-2566 ,2548

 ).הכללית הוא מצומצ�
13   Tiebout ,3ש "לעיל ה.  

יש מספר גדול של רשויות ) 1: (בנוי על שש הנחותהמודל של טיבוט , ליתר דיוק. 419' בעמ, ש�   14

לאזרחי� יש מידע ) 3(;  איננו כרו� בעלויות כלשה�ההמעבר בי� רשות אחת לשניי) 2(; אזוריות

כל הרשויות האזוריות ) 4(;  בכל אזור ואזור� הציבוריי�מושל� ביחס לרמת המיסוי ולרמת השירותי

 רשות יש כמות אנשי� כ� שנית� לייצר את הטובי� פירוש הדבר הוא שבכל. יה� בגודל אופטימל

רשויות שמסיבה כלשהי אינ� בגודל האופטימלי פועלת ) 5(; הציבוריי� בעלות ממוצעת מינימלית

אי� החצנות לפעולותיה� של ) 6(; כדי למשו� אליה� תושבי� נוספי� ולהגיע לגודל האופטימלי

הנחות אלה אכ� משקפות את המציאות ביחס יודגש כי אי� בכוונתי לטעו� ש. הרשויות השונות

חלק ניכר מ� הניתוח שיוצג להל� בנוי על ההכרה בכ� שמדיניות של . לתחרות בי� רשויות אזוריות

  .רשויות אזוריות ביחס לטיפול בפשע גורמת להחצנות

  .424�421' בעמ, ש�   15
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מאז פורס� המודל של טיבוט הוא השפיע על אופ� הניתוח של מגוו� ענפי� 
. שתי דוגמאות בהקשר זה עשויות להבהיר את האינטואיציה שבבסיס המודל. משפטיי�

 חברות להתאגד תחת הדי� ÍÂ˘ÓÏ אינטרס לרשויות מקומיות יש, בהקשר של דיני חברות
 החלטה ביחס למקו� 16.סי� הנובעי� מהתאגדות                         ִשלה� כדי ליהנות מתקבולי מ 

וחברות יכולות לבחור להתאגד תחת הדי� של , ההתאגדות של חברה היא פשוטה יחסית
לרשויות אזוריות יש , לאור זאת.  מבחינת��המעניק לה� תנאי� אופטימליי, אותו מקו�

מודל זה צופה כי לאור� זמ� תוביל . רס לעצב את די� החברות האטרקטיבי ביותראינט
 17.התחרות את רשויות השלטו� האזורי לספק את המוצר המשפטי בו חברות חפצות

 הגירה ÚÂ�ÓÏיש לרשויות אזוריות אינטרס , בהקשר של מת� תשלומי רווחה, לעומת זאת
תשלומי רווחה מעבירי� עושר , ככלל 18.של תושבי� המקבלי� תשלומי רווחהחיובית 

רשות מקומית המעוניינת , לאור זאת. מהשכבות המבוססות לשכבות הלא מבוססות
תימנע מאימו� תכניות רווחה נדיבות , להשיא את רווחת� של תושביה הנוכחיי�

 הנוכחית ההעתידות למשו� אוכלוסייה חלשה על ידי העברת עושר מ� האוכלוסיי
לאור� זמ� הצפי הוא כי מערכת שלטו� מבוזרת תתקד� לכיוו� . �לאוכלוסיית המהגרי

  .כשכל אזור מנסה להיות פחות נדיב משכנו, של קיצו� תשלומי רווחה
אזורית ביחס למדיניות � כשהאינטואיציה הכללית של מודל התחרות הבי�, כעת

 נית� לפנות בקלות ליישומו בהקשר של מדיניות הבאה לצמצ�, ציבורית נהירה לנו
הגורמת כמה נזקי� לקהילה שבה היא , פשיעה היא תופעה חברתית שלילית. פשיעה

 19;פשיעה גורמת לנזקי� ישירי� בדמות פגיעה בחיי אד� וברכוש, ראשית. מתרחשת
פשיעה משפיעה על ההחלטה של משקיעי� ביחס למיקו� ההקמה של פרויקטי� , שנית

תיה� באזורי� שבה� שיעור משקיעי� יעדיפו לרכז את השקעו,  ככלל20.כלכליי�

 
 .4ש "לעיל בהמדינתית בתחו� דיני החברות ראו ההפניות �לספרות ביחס לתחרות בי�   16
יודגש כי בהקשר זה הניתוח בטקסט הוא פוזיטיבי לחלוטי� ואדיש לשאלה מהו אותו טע� שאליו    17

ראו (בעוד שיש הגורסי� כי רשויות מאמצות כללי� הממקסמי� את שווי החברה . מכווני� מחוקקי�

Winter ,אחרי� טועני� כי רשויות מאמצות כללי� המשרתי� את האינטרסי� של , )4ש "לעיל ה

כל שאני טוע� הוא כי יהא הטע� ). 4ש "לעיל ה, Caryראו (מנהלי החברה ולא את בעלי מניותיה 

פטי המתאי� רשויות אזוריות ינסו לספק מוצר מש, העומד בבסיסה של החלטת ההתאגדות אשר יהא

 .לטע� זה
 ,Craig Voldenלסקירה של הספרות בעניי� תחרות בי� מדינתית בתחו� תשלומי רווחה ראו    18

Entrusting the States with Welfare Reform, in THE NEW FEDERALISM: CAN THE STATES 

BE TRUSTED? 65 (John A. Ferejohn & Barry R. Weingast eds., 1997).  

 Mark A. Cohen, Pain, Suffering, and Juryדה אמפירית של הנזק הנגר� על ידי פשיעה ראו למדי   19

Awards: A Study of the Cost of Crimes to Victims, 22 LAW & SOC’Y REV. 537 (1988). 
 Michael H. Schill, Assessing the Role of Community Development Corporations inראו    20

Inner City Economic Development, 22 N.Y.U. REV. L. & SOC. CHANGE 753, 759 (1996); 
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 21.שיעור הפשיעה משפיע על שווי המקרקעי�, שלישית; הפשיעה הוא נמו� יחסית
יסבלו לרוב מירידה בשווי הנכס הכלכלי , תושבי� באזורי� שבה� שיעור הפשיעה עולה

  .  בית�–המרכזי שלה� 
 מכלול ההשפעות האמורות של הפשיעה על איכות החיי� של תושבי� צפוי ליצור

י מדיניות שיורידו את רמת הפשיעה ֵ                                לח� ציבורי על פוליטיקאי� מקומיי� לאמ� כל  ג� ,                                        
אי� הכוונה כי מעצבי מדיניות עוסקי� . פשיעה לאזורי� שכני�" ייצוא"במחיר של 

 לעתי� ה� אכ� עושי� , כפי שעוד נראה,א� כי(בייצוא פשיעה לאזורי� שכני� במזיד 
לות משיעורי פשיעה גבוהי� עשויות לאמ� כלי אלא שרשויות אזוריות הסוב; )זאת

 בלי משי� לעובדה – הראייה שלה� נועדו להוריד את רמת הפשיעה תשמזווי, מדיניות
בהמש� אפנה לניתוח של . שרשויות שכנות סובלות מהשפעות שליליות עקב מדיניות� זו

הראשו� . שני אופני� שבה� רשויות מקומיות יכולות להעביר פשיעה לאזורי� אחרי�
מתמקד בתמריצי פושעי� ומנסה להעלות את הסנקציה הצפויה באזור כדי להופכו ליעד 

השני מתמקד באיתור והרחקה של אנשי� שהדגימו כי ; אטרקטיבי פחות עבור פושעי�
  22.יש לה� נטייה יחסית גבוהה לבצע מעשי פשע

  העתקת פשיעה  .2

 להשפיע על ההחלטה של לרוב אנו נוטי� לחשוב על המשפט הפלילי ככלי שנועד
 עברייני� פוטנציאליי� שוקלי� את 23. לבצע את הפשע‡Ì �עברייני� פוטנציאליי

בדמות  –ואת העלות של ביצוע הפשע , התועלת הצפויה לה� מביצוע הפשע מחד גיסא
המשפט . ומחליטי� א� לבצע את הפעילות האסורה, מאיד� גיסא –הסנקציה הצפויה 

החלטתו של . יותר של הפושע הפוטנציאלי בצורה מורכבתעשוי להשפיע על החלטתו 
. הפושע הפוטנציאלי איננה החלטה דיכוטומית אלא החלטה בי� מגוו� אלטרנטיבות

כאשר המשפט קובע תערי� לסוג מסוי� של פשע הוא עשוי לגרו� לפושע הפוטנציאלי 

 
Douglas R. Porter, Reforming Growth Management in the 21st Century: The Metropolitan 

Imperative, 12 U. FLA. J.L. & PUB. POL’Y 335, 339 (2001). 
 Richard H. Thaler, A Note on the Value of Crime Control: Evidence from the Propertyראו    21

Market, 5 J. URB. ECON. 137 (1978); Daryl A. Hellman & Joel L. Naroff, The Impact of 

Crime on Urban Residential Property Values, 16 URB. STUD. 105 (1979).  

. שלרשויות שלטו� יש א� ורק אינטרס להרחיק, במאמר זה אתייחס לפשיעה כפעילות שלילית טהורה   22

ע� . תיאור זה סביר בהינת� העלויות הרבות שהפשיעה מעמיסה על תושבי הרשות כפי שתואר לעיל

לניתוח המצב . מבחינת תושבי האזור יש סוגי פשיעה שוני� שלא יהוו פעילות שלילית בהכרח, זאת

 .1ש "לעיל ה, Broude & Teichmanת ראו שבו רשויות שלטו� חפצות במשיכת פעילות עברייני
לסקירה של . מוב� כי אמירה זו מתייחסת למטרות אינסטרומנטליות בלבד של הענישה הפלילית   23

הנחיות לקביעת גזר הדי� בפסיקת " רות קנאי מטרות הענישה השונות בספרות ובדי� הישראלי ראו

  ).1994 (97 כד ÓÌÈËÙ˘" בית המשפט העליו�
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נישה ביחס א� יבחר המחוקק להעלות את ר� הע, לדוגמה, כ�. לבחור בסוג פשיעה אחר
 תסוחרי הסמי� צפויי� להעתיק את פעילות� העברייני, לסוג מסוי� של סמי� לא חוקיי�

,  במונחי� כלכליי�24.לסוגי סמי� חלופיי� שר� הענישה לגביה� נותר ללא שינוי
ושינוי במחירי� היחסיי� של פשעי� שוני� , המשפט הפלילי קובע מער� מחירי� לפשע

  25.בי� פשעי� אלהעשוי לגרו� לאפקט תחלופה 
. תמאמר זה מתמקד באפקט תחלופה ספציפי של המשפט והוא תחלופה גאוגרפי

בבסיס המאמר עומדת הטענה כי טר� ביצוע הפשע על הפושע הפוטנציאלי להחליט 
הפושע הפוטנציאלי יבחר , וכי בהינת� שוויו� בגורמי� האחרי�, היכ� לבצע את זממו

מוב� כי : ודוק. הצפויה לו היא הנמוכה ביותרלבצע את הפשע במקו� שבו הסנקציה 
סוגי� מסוימי� של פשיעה ה� . הטיעו� לעיל לא חל כפשוטו ביחס לכל סוגי הפשיעה

סביר להניח שעבריינות המ!נעת מתשוקה לא תתנייד , לדוגמה, כ�. מקומיי� מעצ� טיב�
ית רבה אול� פעילות עבריינ, אל המקו� שבו הסנקציה הצפויה היא הנמוכה ביותר

, הפועלי� באופ� חוזר, עברייני� מקצועיי�. עשויה להיות רגישה לשיקולי מיקו�
עסקי "עוסקי� למעשה ב, ומ!נעי� על ידי הרצו� להשיא את רווחי פעילות� העבריינית

 . בהחלט סביר להניח שהתנהגות� תתקרב למודל המוצע, כאנשי עסקי�". הפשע
מוכרת בספרות ,  של פושעי�תגרפיוהטענה כי נית� להשפיע על החלטות גאו

טע� , במאמר פור� דר� בתחו�. הקרימינולוגית מאז שנות השבעי� של המאה הקודמת
 כי מאמצי אכיפה באזור גאוגרפי כלשהו עשויי� לגרו� להעתקת) Reppetto(רפטו 

 מאז 26.הפעילות העבריינית לאזורי� שכני� מבלי לצמצ� את ס� רמת הפשיעה
 גידול 28, סחר בסמי�27,ות של העתקת פשיעה בתחומי� כדוגמת זנותדוגמאות רב תועדו

 
 .Neal K. Katyal, Deterrence’s Difficulty, 95 MICH. L. REV. 2385, 2402-2408 (1997)ראו    24
  .2402�2391' בעמ, ש�לניתוח כללי של נושא הרתעה ואפקט התחלופה ראו    25

26   Reppetto ,2ש "לעיל ה .  

27   James Lowman, Prostitution in Vancouver: Some Notes on the Genesis of a Social 

Problem, 28 CAN. J. OF CRIMINOLOGY 1 (1986); Roger Matthews, Developing More 

Effective Strategies for Curbing Prostitution, 1 SECURITY J. 182 (1990); Robert P. 

McNamara, Crime Displacement and Male Prostitution in Times Square, in CRIME 

DISPLACEMENT: THE OTHER SIDE OF PREVENTION 121 (Robert P. McNamara ed., 1994); 

Phil Hubbard, Community Action and the Displacement of Street Prostitution: Evidence 

from British Cities, 29 GEOFORUM 269 (1998).  

28   Richard Curtis & Michele Sviridoff, The Social Organization of Street-Level Drug Markets 

and its Impact on the Displacement Effect, in CRIME DISPLACEMENT: THE OTHER SIDE OF 

PREVENTION 155 (Robert P. McNamara ed., 1994); John E. Eck, The Threat of Crime 

Displacement, 25 CRIM. JUST. ABSTRACTS 527, 535-536 (1993) .  
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 יש להדגיש כי ספרות זו מתמקדת א� ורק בהעתקת, אול� 31. ושוד30 גניבה29,סמי�
העתקת פשיעה הנובעת ממאמצי� משטרתיי� : כלומר, פשיעה הנובעת ממדיניות מיקרו

, לעומת זאת, מאמר זה. בתחנת רכבת כלשהי וכיוצא באלה, נקודתיי� בקטע רחוב מסוי�
הטענה המוצגת היא כי ג� . מתמקד בהעתקת פשיעה בעזרת כלי� של מדיניות מאקרו

מדיניות התביעה , רמת הענישה, כדוגמת רמת ההשקעה בשיטור –כלי מדיניות 
 עשויי� להשפיע על החלטות –והרגולציה של שווקי� המספקי� תשומות לפושעי� 

  .המיקו� של פושעי�
ת מ� ההקשר האמריקני עשויות להדגי� ולהבהיר את הטיעו� התאורטי שלוש דוגמאו

בתחו� זה נית� לצפות כי רשויות . הראשונה היא בתחו� גניבת המכוניות. שהוצג לעיל
מדובר בפשע שמעצ� טבעו , ראשית: אזוריות ינסו לגרו� להעתקת פשיעה מכמה סיבות

חלק ניכר מגנבי , שנית; והוא נייד ולכ� רשויות עשויות להצליח לגרו� להעתקת
ולכ� פעילות� צפויה להיות רציונלית באופ� , המכוניות מ!נע ממניעי� כלכליי� טהורי�

, לבסו�; מדובר בפשע נפו� ולכ� יש רגישות פוליטית ביחס אליו, שלישית; יחסי
הביטוח מאפשר לתושבי אזורי� שוני� להשוות באופ� מדויק למדי את מידת 

נוכח , בשנות השמוני�. טו� האזורי במניעה של גניבת מכוניותהאפקטיביות של השל
אימצה מדינת מישיג� חקיקה , עלייה מתמדת בשיעור הגניבה של כלי הרכב בשטחה

שנועדה להילח� בתופעה באמצעות הקמת רשות מדינתית לטיפול בגניבות של כלי 
ור ותביעה נגד תמיכה בפעילות שיט, בי� היתר,  פעילות הרשות המתוכננת כללה32.רכב

 הקמת הרשות 34. שמומנה באמצעות הטלת אגרה מיוחדת על נהגי�33,גנבי מכוניות
שכ� , העניקה למישיג� יתרו� תחרותי על שכנותיה בתחו� המניעה של גניבת מכוניות

נית� לראות כי סמו� לאחר הקמת הרשות , אכ�. העלות של גניבת כלי רכב במישיג� עלתה

 
29   John R. Fuller & James R. O’Malley, Enforcement and Displacement: The Case of 

Marijuana Growing, in CRIME DISPLACEMENT: THE OTHER SIDE OF PREVENTION 137 

(Robert P. McNamara ed., 1994). 
30   Stephen L. Mehay, Burglary Spillover in Los Angeles, in CRIME SPILLOVER 67 (Simon 

Hakim & George F. Regent eds., 1981).  

 Chrisban Grandjean, Bank Robberies and Physical Security in Switzerland: A Caseראו    31

Study of the Escalabon and Displacement Phenomena, 1 SECURITY J. 155 (1990) . למחקר

 Anthony A. Braga et al., Problem-Oriented Policing in Violent: המציג ממצאי� אחרי� ראו

Crime Places: A Randomized Controlled Experiment, 37 CRIMINOLOGY 541, 567-569 

(1999). 
32   MICH. COMP. LAWS § 500.6103 (2001).  

  .(3)500.6107 §, ש�   33

 .(1)500.6107 §, ש�   34
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 36. בעוד ששיעורו במדינות השכנות למישיג� עלה35ות במישיג�ירד שיעור גניבת המכוני
או  – 37מגמה זו גרמה למדינות שכנות לאמ� חקיקה הדומה לזו של מישיג�: יתרה מכ�

כפי שניסח זאת שוטר ממדינת . לסבול מ� ההשלכות של הפיכת� ליעד פשיעה אטרקטיבי
  :וויסקונסי� הסמוכה

[W]e’ve seen auto theft decrease in Michigan after they passed a new 

bill. Then we saw it decrease in Illinois later when they passed a bill [...] 

What we have are professional thieves moving to different states from 

Michigan to Illinois to Wisconsin.38 

ג� פעילות של ייצור הסמי� היא פעילות . דוגמה נוספת נוגעת לטיפול בייצור סמי�
הצפויה לנוע לאזורי� שבה� הרווח הצפוי מ� הפעילות הוא הגבוה , כלכלית מעיקרה

לאחר רצח מתוקשר שנקשר , 2004בשנת . ולכ� עשויה להדגי� העתקת פשיעה, ביותר
חוקקה אוקלהומה חוק שנועד להקשות באופ� , בשימוש בס� מסוג מתאמפטמי�

 החוק החדש התמקד בהטלת 39.ייצור המתאמפטמי� בתחומי המדינהמשמעותי על 
מגבלות משמעותיות על רכישת תרופות ללא מרש� העשויות לשמש לייצור 

 בכמות של מעבדות הייצור 71% החקיקה הביאה לירידה מיידית של 40.מתאמפטמי�
רה  במקביל נית� למצוא אינדיקציות לכ� שפעילות זו עב41.שהוחרמו על ידי המדינה

החקיקה באוקלהומה גררה יזמות חקיקה :  יתרה מכ�42.בחלקה הגדול למדינות שכנות

 
 MICHIGANראו . שיעור גניבת הרכב במישיג� ירד באופ� עקיב, לאחר הקמת הרשות, במש� השני�   35

AUTOMOBILE THEFT PREVENTION AUTHORITY, 2004 ANNUAL REPORT 11.  
מציג מידע על כ� שהשיעור של  (ILLINOIS STATE POLICE, CRIME IN ILLINOIS 13 (1998)ראו    36

 WISCONSIN OFFICE OF JUSTICE; )1990ניבת הרכב במדינת אילינוי השכנה הגיע לשיא בשנת ג

ASSISTANCE, CRIME AND ARRESTS IN WISCONSIN 64 (1998))  מציג מידע על כ� שהשיעור של

  ).1992�1991גניבת הרכב במדינת וויסקונסי� הסמוכה הגיע לשיא בשני� 

 ILCS 4005 20ראו . י רשות הדומה לרשות אותה הקימה מישיג� יצרה השכנה אילינו1991בשנת    37

(1991) . 
38   Kevin Harrington, Auto Theft Up 25% as Thieves Strike 40 Times a Day, THE MILWAUKEE 

J., Apr. 16, 1992 at A1 (quoting Milwaukee Police Detective Peter Simet).  

  .Okla. Stat. Ann. tit. 63, §§ 2-212 (West Supp. 2005)ראו    39

הגביל את הכמות המותרת לרכישה וחייב הצגת תעודה , החוק קבע פיקוח רוקח על מכירת התרופות   40

  . (2)(A)2-212 §,ראו ש�. מזהה טר� הקנייה

41   HE T,  Sees Traffic RiseTexas;  Fall%70Pill Law Fuels ;  SinkCasesMeth , Ron Jackson

A1at 2004 , 22 June ,MANKLAHOOAILY D.  

42   Teichman ,1849�1848' בעמ, 1ש "לעיל ה.  
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 ע� החקיקה המחמירה ולמנוע העתקת "ליישר קו" יזמות שנועדו –במדינות שכנות 
  :מדינה הגובלת באוקלהומה,  כפי שעמד על כ� שוטר במיזורי43.פשיעה

[W]hat states need to decide now is whether to get on the train that 

Oklahoma let out of the station, or get run over by it […] There’s 12 

states that are going to try for Schedule 5 next year. Whoever doesn’t 

pass it is (going to) be stuck with a lot of meth cooks.44 

הברית אימצו לאחרונה �לק ממדינות ארצותח. דוגמה אחרונה היא בתחו� רמות הענישה
חוקי� , ככלל). three-strike laws(חוקי� המחמירי� את הענישה של עברייני� חוזרי� 

אלה קובעי� כי עבריי� המורשע בשלישית צפוי לעונש חובה גבוה במיוחד ללא קשר 
י תוצאה לא צפויה של חקיקה זו היא יצירה של פער. לחומרתה של העבירה השלישית

ענישה ניכרי� בי� מדינות שאימצו חקיקה כזו לבי� אלה שלא אימצו אותה ביחס 
בעוד שעבריי� כזה צפוי לסנקציה המחמירה . לעברייני� שכבר צברו שתי הרשעות

הוא צפוי לסנקציה , במדינה שאימצה חוק של ענישה מחמירה לעברייני� חוזרי�
כתוצאה מכ� נית� להצביע . כזוא� יבצע פשעו במדינה שלא אימצה חקיקה ש" רגילה"

ג� :  יתרה מכ�45.על מגמה בקרב עברייני� שכאלה לעזוב מדינות מחמירות בענישה
בהקשר זה נית� לראות כי מעצבי המדיניות הצביעו על אפקט ההעתקה של חוקי� אלה 

 46.כשיקול לטובת אימוצ�
רשויות אזוריות ראוי לציי� כי דוגמה אחרונה זו מראה כי המודל המוצע איננו מניח ש

במקרה של , כאמור. מאמצות מדיניות חדשה מתו� כוונה ברורה לגרו� להעתקת פשיעה
Ï‡ ההגירה של עברייני� שצברו שתי הרשעות מהמדינה הייתה תוצאה , קליפורניה

‰ÈÂÙˆהעתקת פשיעה לא עמדה בבסיס אימו� החקיקה, מ� הסת�, על כ�.  של החקיקה .

 
  .ש�   43

44   ere Push Plan to Fight Meth by Curbing Sale of Cold HAuthorities , Matthew Hathaway

1at A2004 , 29.  Dec,ISPATCHD –OST POUIS L .TS ,Pills .כי בעקבות היזמות מעניי� לציי �

אשר , האמריקאיות בתחו� המלחמה במתאמפטמי� פעילות הייצור של הס� הועתקה למדינות שכנות

  .818�817'  בעמ1ש "לעיל ה, Broude & Teichman: ראו. נאלצו לשנות את מדיניות� בתחו� ג� כ�

 Brian P. Janiskee & Edward J. Erler, Crime, Punishment, and Romero: Anראו    45

Analysis of the Case Against California’s Three Strikes Law, 39 DUQ. L. REV. 43, 
45-46 (2000); OFFICE OF THE ATTY. GEN., CAL. DEP’T OF JUSTICE, “THREE STRIKES AND 

YOU’RE OUT”: ITS IMPLICATIONS ON THE CALIFORNIA CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AFTER 

FOUR YEARS 10 (1998). 
 David Bloom, Wilson Cites ‘3 Strikes’ Results Law has Cost State Millions but hasראו    46

, Editorial , David LaCourse;1996, 7March , EWSNAILY D .A.L, Lowered Crime Rate

HE T, ving to be Efficient Crime FighterYou’re Out” Law Pro, Strikes3 “: ewpointVi

9at A1997 , 3.  Apr,WA ,ACOMAT .RIBTEWS N. 
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, שבאה לצמצ� את ייצור המתאמפטמי�, קה באוקלהומהבאופ� דומה יש להניח שהחקי
אלא נועדה להוות , לא נולדה כחלק ממזימה להעתיק את ייצור המתאמפטמי� לטקסס

מרגע שאומצה מדיניות , ע� זאת. מענה ללח� פוליטי שנוצר עקב מעשה רצח מזעזע
ני� יהיה הלח� התחרותי שהיא עשויה ליצור על אזורי� שכ, כלשהי על ידי רשות אזורית

 ללא כל קשר לכוונה המקורית שעמדה בבסיס ,רלוונטי למעצבי המדיניות באות� אזורי�
הדוגמאות מבהירות שהעתקת פשיעה בפועל איננה , נוס� על כ�. אימוצה של המדיניות

כל שיש להניח הוא שפוליטיקאי� , תחת זאת. תנאי הכרחי לתקפות המודל המוצע
ÌÈÁÈ�Óק יכול להתמודד ע� תופעה זו שיש העתקת פשיעה ושהחו.  

  פושעי�העתקת . 3

עד כה הניתוח התמקד בכלי מדיניות שיצרו תמריצי� לפושעי� פוטנציאליי� המתלבטי� 
קו נפרד של מדיניות שרשויות אזוריות עשויות . ביחס למקו� הביצוע של פשעיה�

 לבצע לבחור כדי להרחיק פשיעה לאזורי� שכני� הוא סילוק אנשי� שהתגלו כנוטי�
, א� אנשי� רואי� מעשי פשע מ� העבר כאינדיקציה להתנהגות עתידית, ככלל. פשעי�

. רשויות אזוריות צפויות להשקיע מאמצי� כדי להרחיק מה� אנשי� בעלי עבר פלילי
רשות עשויה לאסור באופ� מפורש , ראשית. ישנ� שתי דרכי� חלופיות להעתקת פושעי�

רשויות עשויות ליצור סביבת , שנית;  השיפוט שלהעל אנשי� מסוימי� להתגורר בתחו�
בהקשר זה . ובכ� לעודד אות� לעזוב את האזור מרצונ�, מגורי� עוינת לאנשי� מסוימי�

 היא כי לאור� ההציפיי, אזורית ביחס לרמות הענישה� ראוי לציי� כי בדומה לתחרות בי�
ו רשויות בגורמי� אזורית תגרו� להקשחה מתמדת של הדר� שבה ינהג� זמ� תחרות בי�

  .לעברייני�" ידידותי"כדי שלא להיתפס כאזור , המועדי� לבצע פשעי�
הרחקה מפורשת של גורמי� מסוכני� מ� הקהילה נעשית באמצעות שימוש בעונש 

בעבר נעשה שימוש נרחב בעונש זה כדי להרחיק עברייני� שנתפסו כנוטי� . ההגליה
חוקי מנו בהודו הענישו אנסי� ,  לדוגמה,כ�. לעבריינות חוזרת דוגמת עברייני מי�

עשרה הגלו �  במאה השמונה48. וכ� ג� חוקי חמורבי ביחס לגילוי עריות47,בהגליה
#ה רק 49.הבריטי� עברייני� רבי� לקולוניות שלה� מעבר לי�                     ִ       מדיניות זו הגיעה לק 

 זכו לריבונות שאפשרה לה� –הברית ואוסטרליה � בעיקר ארצות–כשיעדי ההגליה 

 
47   ISRAEL DRAPKIN, CRIME AND PUNISHMENT IN THE ANCIENT WORLD 131 (1989).  

48   James Lindgren, Why the Ancients May Not Have Needed a System of Criminal Law, 76 

B.U. L. REV. 29, 48 (1996).  

49   A. ROGER EKIRCH, BOUND FOR AMERICA: THE TRANSPORTATION OF BRITISH CONVICTS 

TO THE COLONIES 1718-1775, at 2-3 (1987).  
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הברית מגוו� דוגמאות � כיו� נית� למצוא בארצות50.ר את זר� ההחצנות השליליותלעצו
עברייני� מוגלי� על ידי בתי משפט , למשל, הי'ורג'במדינת ג. לשימוש בעונשי הגליה

שכ� המחוז , פקטו מהמדינה� זהו גירוש דה51.מחוזות המדינה) 159מתו�  (158�מ
הברית ג� כ� עושות �עיריות בארצות.  נידחשממנו לא מוגלי� העברייני� הוא לרוב מחוז

העיר סיסרו חוקקה לא מזמ� חוק עירוני המאפשר , לדוגמה, כ�. שימוש בעונש ההגליה
 52.לרשויות החוק בעיר להגלות אנשי� שנמצאו מעורבי� בפעילות של חבורות פשע
 53.חקיקה זו גרמה לכ� שגורמי� עברייניי� החלו לעזוב את העיר סיסרו לערי� שכנות

  54.כתוצאה מכ� החלו ערי� שכנות לשקול אימו� חקיקה דומה
 שבה רשויות אזוריות עשויות לנסות – המעט יותר מתוחכמת – ההדר� השניי

להרחיק עברייני� היא יצירת סביבת מגורי� עוינת המעודדת עברייני� לעזוב את האזור 
הגבלה של רשויות יכולות להקשות על חייה� של עברייני� באמצעות . מרצונ�

נית� לצפות שעברייני� . תעסוקה ותשלומי רווחה, זכויותיה� בתחומי� כדוגמת דיור
מורשעי� יעזבו אזורי� המטילי� מגבלות על חייה� ויעברו להתגורר באזורי� שלא 

שבו רשויות , לאור� זמ� מגמה זו צפויה לגרור תהלי� תחרותי. אימצו הגבלות דומות
 ה� מתייחסות לעברייני� משוחררי� כדי להימנע אזוריות יחמירו את הדר� שבה

  .  כמקו� שבו כדאי לעברייני� להתגוררבמלהיחש
דוגמה לסוג חקיקה העשוי לשמש להרחקת גורמי� עברייניי� היא חוקי רישו� 

חוקי� אלה דורשי� מעברייני� משוחררי� להתייצב בתחנת משטרה , ככלל. עברייני�
יישו� של חוקי� אלה .  שורה של נתוני� אישיי�מה ולספק לגורמי האכיפה� אחת לזמ�

הברית השתמשו בו כדי �ואזורי� שוני� בארצות, מהווה מטרד לא קט� עבור עברייני�
 ככל שהשימוש בחוקי� אלה גבר על רקע של נדידת 55.לגרו� לעברייני� לעוזב�

ישו� שכ� עברייני� מצאו את עצמ� כפופי� לחוק ר, כוח� לעודד הגירה פחת, עברייני�

 
50   Benjamin Balak & Jonathan M. Lave, The Dismal Science of Punishment: The 

Legal-Economy of Convict Transportation to the American Colonies, 18 J.L. & POL. 879, 

911-912 (2002). 
51   Jason S. Alloy, Note, “158-County Banishment” in Georgia: Constitutional Implications 

Under the State Constitution and the Federal Right to Travel, 36 GA. L. REV. 1083, 1085 

 מחוזות במדינה ולא מ� 158� מגלי� עברייני� רק מהי'ורג'משפט בגהסיבה לכ� שבתי ה. (2002)

 .GAראו .  על שימוש בעונש ההגליה מ� המדינההי'ורג'המדינה כולה נעוצה באיסור בחוקת ג

CONST. Art. I, § 1:21.  

52   Stephanie Smith, Civil Banishment of Gang Members: Circumventing Criminal Due 

Process Requirements?, 67 U. CHI. L. REV. 1461 (2000).  

  .1467' בעמ, ש�   53

  .ש�   54

55   Note, Criminal Registration Ordinances: Police Control over Potential Recidivists, 103 U. 

PA. L. REV. 60 (1954).  
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 כיו� נית� לראות שימוש בחקיקה מסוג זה כדי לעודד 56.בכל מקו� שאליו חשבו להגר
הגירה של אנשי� הנתפסי� כגור� סיכו� לקהילה בחוקי� המסדירי� פרסו� פרטיה� של 

הברית � חוקי� אלה אומצו לאחרונה בארצות57).חוקי עברייני מי�: להל�(עברייני מי� 
של הילדה מייג� קנקה על ידי עבריי� מי� שגר בשכנות על רקע פרשת אינוסה ורציחתה 

, שבאופ� מקורי נועדו למנוע עבריינות חוזרת של עברייני מי�,  החוקי�58.למשפחה
דורשי� מעברייני מי� למסור את פרטיה� למרשמי� ציבוריי� וקובעי� את הדר� שבה 

 לכמה תוצאות  חוקי� בדבר עברייני מי� גורמי�59.פרטי� אלה יפורסמו לציבור הרחב
עצ� פעולת הרישו� המתבצעת אחת לזמ� , ראשית. המעודדות הגירה של עברייני מי�

חוקי� רבי� כאלה כוללי� מגבלות חוקיות , שנית. מה מהווה מטרד עבור אנשי� רבי�
,  כ�60.המקשי� עליה� להמשי� ולהתגורר במדינה, בתחומי� כדוגמת תעסוקה ודיור

חוק הגבלות דיור שהביאו למצב שבו עברייני מי� גורשו במדינת איווה נקבעו ב, למשל
,  שלישית61.היות שרוב השטח המיושב שלה כוסה על ידי ההגבלות, פקטו�דה מהמדינה

פרסו� פרטיה� האישיי� של עברייני מי� ברבי� גורר בחלק ניכר מ� המקרי� שורה של 
ה עשויות לכלול  סנקציות אל62.משפטיות המופעלות כנגד עברייני מי�� סנקציות חו�

 
  .ש�   56

 Julia A. Houston, Note, Sex Offender Registration Acts: Anלרקע כללי ביחס לחוקי� אלה ראו    57

Added Dimension to the War on Crime, 28 GA. L. REV. 729 (1994); Abril R. Bedarf, 

Examining Sex Offender Community Notification Laws, 83 CAL. L. REV. 885 (1995); 

David S. DeMatteo, Welcome to Anytown U.S.A. – Home of Beautiful Scenery (and a 

Convicted Sex Offender): Sex Offender Registration and Notification Laws in E.B. v. 

Verniero, 43 VILL. L. REV. 581 (1998); Wayne A. Logan, Jacob’s Legacy: Sex Offender 

Registration and Community Notification Laws, Practice, and Procedure in Minnesota, 29 

WM. MITCHELL L. REV. 1287 (2003); Doron Teichman, Sex, Shame and the Law: An 

Economic Perspective on Megan’s Laws, 42 HARV. J. ON LEGIS. 355 (2005)) טייכמ� : להל�

 ;הברית בלבד�למעשה חוקי� אלה אינ� נחלתה של ארצות"). פרספקטיבה כלכלית על חוקי מייג�"

 Meghann J. Dugan, Megan’s Law or Sarah’s Law? A Comparative Analysis of Publicראו 

Notification Statutes in the United States and England, 23 LOY. L.A. INT’L & COMP. L. 

REV. 617 (2001).  

58   E.B. v. Verniero, 119 F.3d 1077, 1081 (3d Cir. 1997).  

לכמה ). U.S.C. § 14071 (2000) 42(קוב ווטרלינג 'וק גחבמופיעה דרלית בתחו� החקיקה הפ   59

 & CAL. PENAL CODE §§ 290-290.9 (West 1988דוגמאות של חקיקה מדינתית בתחו� ראו 

Supp. 1998); FLA. STAT. ANN. § 775.21 (West Supp. 1998); N.J. STAT. ANN. §§ 2C:7-1 to 

-11 (West 1995 & Supp. 1997); MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 6, § 178D (1996). 
; ALA. CODE § 15-20-26(a)וכ� ראו ; OKL. ST. § 589 57להגבלות בתחו� התעסוקה ראו    60

  . OKL. ST. § 590 ;ALA. CODE § 15-20-26 57להגבלות בתחו� הדיור ראו 

61   Doe v. Miller, 298 F. Supp.2d 844, 851-852 (S.D Iowa 2004).  

  .389�385' בעמ, 57ש "לעיל ה, "פרספקטיבה כלכלית על חוקי מייג�"טייכמ�    62
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אלימות מילולית וא� אלימות פיזית קשה , אבד� דיור, פגיעה ברכוש, פגיעה בתעסוקה
ג� בהקשר של החוקי� בנוגע ,  אכ�63.המופנית כלפי עבריי� המי� או בני משפחתו

לעברייני מי� נית� למצוא אינדיקציות המצביעות על כ� שחוקי� אלה משפיעי� על 
צוטט הממונה על תכנית הרישו� של , למשל, כ�. ני מי�החלטות המגורי� של עבריי
  :עברייני המי� במדינת אורגו�

[W]e [...] get calls and letters from sex offenders in other states wanting 

to know about sex offender registration in Oregon [...] The express 

purpose is they’re looking for a state where they don’t have to register.64 

הברית מצביעה על כ� �בחינת הלי� החקיקה של חוקי� בנוגע לעברייני מי� בארצות
מחוקקי� מסוימי� ציינו , ראשית. שהעתקת עברייני� הייתה שיקול באימו� חוקי� אלה

 או כדי מפורש כי ה� תומכי� באימו� החוק כדי למנוע הגירה של עברייני מי� למדינהב
, יורק�חבר המועצה המחוקקת של ניו, לדוגמה. לעודד הגירה של עברייני מי� מהמדינה

יורק על הגרסה המקומית של חוק �אמר במהל� הדיו� בבית המחוקקי� של ניו, וויזנברג
  :עברייני מי� כי

[T]he result of this [legislation] [...] is the fact that a sex offender who is 

going to come out after serving his time might rethink as to where he is 

going to relocate, and I think that one of the results of this legislation 

might be that this guy is going to go out of town, out of state, and that’s 

very good for us.65 

רבי� מהחוקי� הנוגעי� לעברייני מי� מעיד על כ� שמחוקקי� תכננו התוכ� ב, שנית
נית� לראות כי חוקי� , ככלל. חוקי� אלה כדי להתמודד ע� בעיות של הגירת עברייני מי�

קבעו רישו� , מדינות האריכו את תקופת הרישו�. אלה הולכי� ומוחמרי� ע� הזמ�
 נוס� על 66.יני� שאינ� נרשמי�והחמירו את העונשי� המוטלי� על עברי, רטרואקטיבי

, כ�. חלק מההסדרי� שאימצו המחוקקי� נועדו להתמודד ע� נושא ההגירה במפורש, כ�

 
  .ש�   63

64   Jennifer Bjorhus, ‘Megan’s Law’ May Have Loopholes, THE SUNDAY OREGONIAN Dec. 7, 

1997 at B01.  

65   Doe v. Pataki, 940 F. Supp. 603, 621-622 (S.D.N.Y. 1996) . במדינת טנסי הסנטור אשר יז� את

 we’ll see sex offenders leaving Tennessee and you“: חוק עברייני המי� המקומי צוטט אומר

won’t see them coming in” . ראוPetition for a writ of Certiorari at 3, Cutshall v. Sundquist, 

529 U.S. 1053 (2000). 
66   THE NAT’L CRIM. JUST. ASS’N, SEX OFFENDER REGISTRATION AND NOTIFICATION: 

PROBLEM AVOIDANCE AND BARRIERS TO IMPLEMENTATION, AND SEX OFFENDER 

REGISTRATION AND NOTIFICATION COSTS SURVEY RESULTS 67-69 (1999). 
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עשרה מדינות אימצו כלל בחינה חיצוני ביחס לחובת הרישו� של �כשש, למשל
 על פי כלל זה חובת הרישו� של מהגר נבחנת על פי כללי המדינה שממנה 67.מהגרי�

א� עבריי� מי� מהגר ממדינה שבה , לדוגמה. ללי המדינה שאליה היגרהיגר ולא על פי כ
, הרשעתו מחייבת רישו� למדינה שבה באופ� כללי הרשעה מסוג זה לא מחייבת רישו�

על ידי אימו� כלל חיצוני מדינות יכולות למנוע הגירה של עברייני . הוא יחויב ברישו�
  .המ!נעת מהרצו� להימנע מחקיקה מחמירה, מי�

** *   

ביזור מער� הטיפול בפשע משנה את מבנה התמריצי� של קובעי מדיניות לאור : לסיכו�
תו� התעלמות , הרצו� של כל יחידה שלטונית לצמצ� את שיעור הפשיעה בתחומה

נית� לצפות כי בהינת� שוויו� ביתר , ככלל. מהשפעת מדיניותה על יחידות שכנות
דבר זה יבוא לידי ביטוי . דיניות מחמירה יותרביזור הטיפול בפשיעה יוביל למ, התנאי�

ה� בהעלאה של רמת הענישה הצפויה וה� באופ� הטיפול באנשי� המועדי� לבצע 
אזורית � יש להעיר שתי הערות ביחס לאופי התחרות הבי�, ע� זאת. פשעי� חוזרי�

לכאורה נית� היה לצפות כי התחרות המתוארת , ראשית. בתחו� הטיפול בפשיעה
שבו לא יהיה כדאי לא� רשות לשנות את רמת ,  לאור� זמ� בשיווי משקל כלשהותתייצב

אול� דומה כי המאפייני� של עול� הפשע והפוליטיקה של הטיפול ; הענישה שבחרה
רפורמות במדיניות הטיפול בפשע נגזרות לעתי� . בפשע לא יאפשרו שיווי משקל שכזה

בהינת� העובדה . לב הציבוריתקרובות ממקרי פשע יחידי� התופסי� את תשומת ה
השוק , שמעשי פשע מזעזעי� המקוממי� את הציבור ה� עניי� ודאי המתרחש מעת לעת

אזורית למניעת � תחרות בי�, שנית. לטיפול בפשע יתקשה להתייצב באיזשהו שיווי משקל
מגבלת התקציב של רשויות אזוריות , לדוגמה, כ�. פשיעה איננה תחרות ללא מגבלות

שכ� השקעה כזו , לב כלשהו את יכולת� להשקיע עוד ועוד משאבי� בתחו�תעצור בש
התחרות ג� תוגבל על .  אחרי� בתחומי החינו� והרווחה�תמנע מה� להשקיע בפרויקטי

יש להניח שתפיסות של צדק , למשל, כ�. ידי ערכי� אחרי� החשובי� לחברי הקהילה
נוחות � ה כשתושבי� יחושו איושל גמול הול� יגבילו את המרו� לעלייה ברמת העניש

 זה נית� כעת לפנות יע� רקע תאורט. יחסית אל נוכח גזרי די� חמורי� לעבירות פעוטות
  . לניתוח המבנה השלטוני של מער� הטיפול בפשיעה בישראל

  ישראל. ב

חלקו הקוד� של המאמר הציג תאוריה כללית בדבר הכלכלה הפוליטית של מדיניות 
אזורית ביחס �תאוריות הנוגעות לתחרות בי�. � שלטוני מבוזרטיפול בפשע במסגרת מער

 
 .Wayne A. Logan, Crime, Criminals and Competitive Crime Control, 104 MICH. Lראו   67

REV. 1733, 1736 (2006).  
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מדינה פדרלית שבה יש לרשויות שלטו� אזורי , הברית�למדיניות ציבורית נולדו בארצות
 לכאורה נית� היה לצפות כי תאוריות מסוג זה לא יהיו רלוונטיות. סמכויות נרחבות

. מרוכזות בידי השלטו� המרכזישהיא מדינה ריכוזית למדי ורוב הסמכויות בה , בישראל
משטרת . תחו� הטיפול בפשיעה בישראל אמור להיות נתו� לשליטת השלטו� המרכזי, כ�

ובאופ� דומה התביעה ; ל" הנשלט על ידי המפכיהיררכ�ישראל היא גו� בעל אופי צבאי
מבנה , ע� זאת. הכללית היא גו� לאומי הכפו� להוראות היוע� המשפטי לממשלה

איננו מנטרל את התמריצי� של גורמי שלטו� אזורי בישראל להשיא את שלטוני זה 
רשויות שלטו� אזורי בישראל , כפי שיודג� בהרחבה בחלק זה של המאמר, לכ�. רווחת�

יתרה . עושות שימוש במגוו� של כלי מדיניות כדי לעודד העתקת פשיעה לרשויות שכנות
ות באר� יש סמכויות נרחבות למדי לרשויות אזורי, כפי שידגי� הניתוח המשפטי: מכ�

ג� א� חלק מ� התופעות , לאור זאת. שה� יכולות לנצל כדי לקד� טיפול מקומי בפשע
יש תשתית משפטית היכולה , המתוארות בחלק זה של המאמר אינ� רחבות בשלב זה

  .לבסס התרחבות שלה� בשני� הקרובות

  העתקת פשיעה. 1

ודל התאורטי נוגע למדיניות שרשויות מקומיות המישור הראשו� שבו נית� לבחו� את המ
הציפייה הייתה כי רשויות מקומיות , כזכור. מאמצות לגבי תמריצי פושעי� פוטנציאליי�

 בניגוד 68.ינסו להעלות את רמת הסנקציה הצפויה בה� כדי לגרו� להעתקת פשיעה
שה שלה� רשויות מקומיות בישראל אינ� יכולות להחמיר את רמת העני, הברית� לארצות

עיריית , לדוגמה, כ�. באופ� ישיר כדי להפו� את עצמ� ליעד פחות אטרקטיבי לעברייני�
ִ אביב לא יכולה לקבוע סנקציה גבוהה יותר לעבירות רכוש שיתרחשו בג �תל ע� . ר& ְד                                                             

רשויות מקומיות בישראל יכולות לעשות שימוש בכלי מדיניות חלופיי� כדי , זאת
לאור העובדה שהנתו� המעניי� מבחינתו .  של עברייני�להעלות את הסתברות תפיסת�

כלי מדיניות כאלה יכולי� להביא , ‰ˆÈÂÙ‰של העבריי� הפוטנציאלי הוא רמת הסנקציה 
 ככלל יש באר� תשתית נורמטיבית המסמיכה רשויות מקומיות 69.להעתקת פשיעה

יריות שכ� פקודת העיריות מסמיכה ע, לנקוט יזמות רבות בתחו� הטיפול בפשיעה
בריאות הציבור , לש� שמירה על תחו� העיריהרוש כל מעשה הד, דר� כלללעשות ב"

י המדיניות שיוצגו להל�70".והבטחו� בו ֵ                        תשתית רחבה זו יכולה לבסס התרחבות של כל                                         ,
  .ככל שהתהליכי� שעליה� הצביע מאמר זה יתרחבו ויבשילו

 
 . למאמר זה2. חלק אלעילראו    68
קרימינולוגי� רבי� טועני� כי עברייני� רגישי� יותר לשינויי� בהסתברות התפיסה : יתרה מכ�   69

 Harold G. Grasmick & George J. Bryjak, The Deterrentראו . מאשר לשינויי� ברמת הענישה

Effect of Perceived Severity of Punishment, 59 SOC. FORCES 471 (1980).  

ולות לבצע פע"המסמי� עירייה ) 32(249כ� ראו סעי� ]. נוסח חדש[לפקודת העיריות ) 29(249סעי�    70

 ,כוללת ג� הרתעה" מניעה" המושג ו שלככל שפרשנות". ושא הסמי� המסוכני�מניעה בנחינו� ו
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י המדיניות העומדי� לרשות� של רשויות מקומיות ֵ                                            חלק מכל   יכולי� לשמש באופ�       
י השלטו� המרכזי . ישיר כדי להעלות את הסתברות התפיסה של עברייני� בתחומ� ִ                 כל   

השקעת משאבי� גדולי� , ככלל. המשמש להעלאת הסתברות התפיסה הוא המשטרה
להרתיע עברייני� ולהוריד את , יותר בשיטור מאפשרת להעלות את הסתברות התפיסה

בישראל אי� לרשויות המקומיות , הברית� ד למצב בארצותבניגו, כאמור. שיעור הפשיעה
אול� רשויות מקומיות בישראל עוקפות מגבלה זו , שליטה על מער� השיטור המקומי

דוגמה ראשונה היא האופ� שבו רשויות . באמצעות מגוו� של כלי מדיניות חלופיי�
רוניי� פקחי� עי, ככלל. מקומיות משתמשות בפקחי� העירוניי� העומדי� לרשות�

רישוי , משמשי� לאכיפה של חקיקה מקומית הנוגעת לתחומי� כדוגמת תכנו� ובנייה
סמכויות הפקחי� העירוניי� מוגבלות בהשוואה לשוטרי� ואינ� כוללות . עסקי� וחנייה

עצ� ,  אול� לאור העובדה שפקחי� עירוניי� ה� כוח שלטוני מסודר71;סמכויות מעצר
סיורי� תכופי� של פקחי� , למשל, כ�. רייני�נוכחות� בשטח עשויה להרתיע עב

עירוניי� באזור נגוע פשיעה עשויי� לגרו� להעתקת פשיעה באופ� הדומה לאפקט של 
לעתי� פקחי� מקיימי� סיורי� משותפי� ע� שוטר אחד וכ� : יתרה מכ�. סיור משטרתי

 72.יחסית שלה� בטיפול בפשיעההמוגבלות ה� מצליחי� להתגבר על הסמכויות 
קשר זה דווח לאחרונה כי סיורי� שהפעיל הפיקוח העירוני של רעננה גרמו להעתקה בה

מדיניות זו גרמה לתושבי הרצליה לדרוש ,  כמו כ�73.של הפשיעה מש� להרצליה
 התוצאה היא שמדיניות של מניעת פשע בעיר 74.מעיריית הרצליה לאמ� מדיניות זהה

  . אחת השפיעה על מדיניות למניעת הפשע בשכנתה
לח� הדדי זה בי� רשויות מקומיות הוביל לכ� שבשני� האחרונות אנחנו עדי� 

הבא לידי ביטוי בצמיחת� של , פקטו של מער� הטיפול בפשיעה� לתהלי� של ביזור דה
הכוללי� כוח אד� המתמחה , כוחות שיטור מקומיי� במספר רב של רשויות מקומיות

" כוח דלתא", לדוגמה,  בתל אביב75.בטיפול בפשיעה ומצויד בניידות ולעתי� א� בנשק

 
 תשתית רחבה לפעילות של רשויות מקומיות שנועדה להגביר את הסנקציה סעי� קט� זה יוצר

  .הצפויה לעברייני סמי� בתחומ�
המייחד , 338ח "ס, 1996�ו"התשנ, ) מעצרי�–סמכויות אכיפה ( לחוק סדר הדי� הפלילי 23ראו סעי�    71

 להסמי� עובדי  לחוק זה השר לביטחו� פני� יכול39אמנ� על פי סעי� . את סמכות המעצר לשוטרי�

  .א� פקחי העיריות טר� זכו להסמכה כזו, ציבור נוספי� לבצע מעצרי�

  ./www.raanana.muni.ilנושאי�/קהילה/ קהילתי+שיטור/ לתיאור הסיורי� המשותפי� ברעננה ראו   72

עיריית רעננה מפעילה באופ� . ÔÂ¯˘‰ ˙ÓÂˆ 9.12.2006 ,28" סת� עוד יו� של שוד"איתמר בטיטו    73

 .המאפשרי� להגביר את הנוכחות המשטרתית בעיר, סיורי� שבה� משתתפי� פקח ושוטרסדיר 
 .ש�   74
 /www.ramat-hasharon.muni.il"  שיטור משולב–פיקוח וביטחו� "ראו אתר עיריית רמת השרו�    75

default.aspx?CommaSeperatedValuesMenuItem=1,mainIFrame,StaticPages/City/security.htm,  

; )עיריית רמת השרו� מקיימת סיורי� משותפי� של שוטרי� ופקחי� עירוניי�(  וביטחו�%20חפיקו

 ;)מתאר את הקמת כוח השיטור המקומי (2008 בדצמבר 18הודעת דוברת עיריית רחובות מיו� 
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בעל כושר גופני ויכולת התמודדות במצבי לח� קשי� , כוח אד� צעיר"של העירייה כולל 
 76".נשק עירוני ועזרי� נלווי� נוספי�" והוא מצויד ב,"מול אוכלוסייה קשה ואלימה

 בראשו� לציו� הוקמה חברה עירונית עצמאית שתפקידה היחיד הוא לדאוג, לעומת זאת
פעילות שיטור שגרתית , בי� היתר,  חברה זו מקיימת77.לביטחו� ולסדר הציבורי בעיר
צוות " ו79 פעילות הממוקדת במניעת גניבות חקלאיות78,המבוססת על עבודת פקחי�

  80.מיוחד" התערבות
רשויות מקומיות עשויות להפריט את , באופ� דומה לפעילות� של פקחי� עירוניי�

קחו  .בעזרת שימוש במתנדבי� ובחברות אבטחה פרטיותהפעילות למניעת הפשיעה 
 כפר שמריהו מפעיל מער� אבטחה מקי� 2000מאז שנת : לדוגמה את כפר שמריהו

 המדיניות כוללת חסימה 81.של היישוב בלילות" סגירה"המבוסס על מדיניות , ביישוב
ה של והפני, של דרכי הגישה ליישוב בעזרת שערי� שרק תושבי הכפר יכולי� לפתוח

 עמדת כניסה זו מאוישת על ידי שומרי� 82.כלל הנכנסי� ליישוב לעמדת כניסה מרכזית
 כלי הרכב של תושבי 83.שה� מתנדבי� מ� היישוב או עובדי� של חברת אבטחה פרטית

בעוד שכלי רכב , מוכנסי� לכפר באופ� מיידי) הנושאי� תווית מזהה(כפר שמריהו 
ובמידת הצור� מלווי� עד ליעד שעליו הצהיר נהג , יותר חיצוניי� נבדקי� באופ� קפדני

ונית� להצביע על שורה של יישובי� ,  תופעה זו איננה ייחודית לכפר שמריהו84.הרכב
   85.שאימצו כלי מדיניות דומי�

 
www.maltar.org.il/he/pages.aspx?id=27) תיאור השיטור העירוני במעלות�לתיאור ). תרשיחא

אביב השתמשה בפקחיה כדי לטפל בנרקומני� בתחומה ראו � אופ� שבו עיריית תלקונקרטי של ה

  .ı¯‡‰ 6.6.2005" הפיכת מתח� לוינסקי לגינה: א לנרקומני�"הפתרו� של עיריית ת"יובל אזולאי 

  .www.tel-aviv.gov.il/Hebrew/Quality/Inspection/Delta.asp" כוח דלתא"יפו �אביב� עיריית תל   76

 /www.rlz-bitachon.co.il לציו��סדר ציבורי ראשו�לחברה העירונית לבטחו� והראו אתר    77
index.php.  

78   www.rlz-bitachon.co.il/article-527.htm") סיור ושיטור עירוני.("  

79   www.rlz-bitachon.co.il/article-497.htm") תפקידיה של הסיירת חקלאית.("  

80   www.rlz-bitachon.co.il/article-499.htm") צוות התערבות.(" 
"  מודלי�–מרכז שיטור קהילתי כפר שמריהו "ראו אתר המועצה המקומית כפר שמריהו    81

www.kfar-shemaryahu.muni.il/modules/article/view.article.php/c6/243/p0) כללי של רתיאו 

  ).המופעל בכפר שמריהו" משמר השכונה"מודל 

  .ש�   82

 .ש�   83
 .ש�   84
הממומ� , תאורה ואבטחה, גדרות,  מפעילה מער� של שערי��המועצה המקומית שוה, וגמהלד, כ�   85

באופ� דומה המועצה המקומית אב� יהודה ; )www.shoham.muni.il(על ידי היטל ביטחו� מיוחד 

נקטה שורה של צעדי� כדוגמת בניית סוללה סביב היישוב והפעלת סיורי� של חברת אבטחה פרטית 

)www.even-yehuda.muni.il/a_rashut/default.asp?b1=0&b3=0#3641 .(לדוגמאות נוספות ראו 
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יש לציי� כי המגמה להרחיב את פעילות השלטו� המקומי בתחו� הטיפול בפשיעה 
קיבלה ממשלת ישראל החלטה בעניי� שיתו� לאחרונה . איננה פרי יזמות מקומיות בלבד

 החלטת הממשלה נועדה להרחיב את סמכויות 86.גורמי� נוספי� במאבק בפשיעה
הפקחי� העירוניי� ולקרב אות� למעמד של שוטרי� כדי שיוכלו לקחת חלק פעיל יותר 

ג� ממשלת ישראל בראשות בנימי� נתניהו , על פי דיווחי� עיתונאיי�. במאבק בפשע
 87.שיהיו נתונות למרות� של ראשי הערי�, ת לקד� הקמת משטרות עירוניותמתכוונ

יהא היק� התופעה של טיפול בפשיעה על ידי כוחות מקומיי� אשר יהא , לאור זאת
המגמה בהקשר הזה הינה של הגברת הביזור השלטוני ושל , בנקודת הזמ� הנוכחית

  . הגדלת הסמכויות ותחומי האחריות של רשויות מקומיות
היכול לשמש לצור� , כלי מדיניות נוס� שבשליטת� הטבעית של רשויות מקומיות

פעילות עבריינית נוטה לעתי� להתרכז באזורי� . הוא הפיתוח הסביבתי, העתקת פשיעה
שוק שירותי , שוק הסמי�(סביר להניח כי שווקי� לא חוקיי� , לדוגמה, כ�. ספציפיי�

מצ� את הוצאות החיפוש של ספקי המוצרי� ייטו להתרכז באזור מסוי� כדי לצ) המי�
האזור הספציפי שבו תתרכז הפעילות : יתרה מכ�.  הפוטנציאליי��ולקוחותיה

 focal(כפועל יוצא מהיותו נקודת מיקוד , העבריינית עשוי להיקבע באופ� שרירותי

point( ,מאמ� מרוכז ,  במצב דברי� זה88.ולאו דווקא בשל מאפייני� מיוחדי� של האזור
ל רשות מקומית במטרה להעתיק את הפשיעה ממקומה הנוכחי עשוי להצליח ליצור ש

אביב המשמש �על חו� תל ברו� בתל, לדוגמה, חשבו. נקודת מיקוד חלופית לפשיעה
בהשוואה למקומות סמוכי� שיכולי� " יתרו� תחרותי"לחו� זה אי� . מוקד לפעילות זנות

, הוא פשוט נהפ� לנקודת מיקוד כזו תהיסטורי; ג� ה� לשמש מוקד לפעילות זנות
, לאור זאת. ובהינת� מעמדו ההיסטורי הוא נותר מוקד לפעילות כזו עד עצ� היו� הזה
יש לאותה , בהינת� קיומו של מוקד פעילות עבריינית בתחומה של רשות מקומית כלשהי

 כדי, תאורה וכיוצא באלה, רשות תמרי� להשקיע בפיתוח של אותו אזור הכולל גינו�
תקוותה של הרשות תהיה כי נקודת . להופכו לאזור שאיננו מתאי� לפעילות עבריינית

  .המיקוד החלופית שאליה תועתק הפעילות העבריינית תהיה מחו� לתחו� השיפוט שלה

 
www.kokhav-yair.muni.il/Openning.asp?Lang=1&#Top) חברת אבטחה פרטית בכוכב��יאיר  

  ).חברת אבטחה פרטית בקיסריה (www.caesarea.com/pages/377.aspx; )צור�

" גופי� נוספי� במסגרת המאבק בפשיעהשיתו�  "31� של הממשלה ה4009ראו החלטה    86

)24.08.2008 .( 
 TheMarker" יותר מסחר, פחות אלימות: משטרת הצמיחה של שטייני�"נחמיה שטרסלר    87

יוז� תוכנית להעברת המאבק בפשיעה : חובר לשטייני�' אהרונובי�"יהונת� ליס ; 3, 12.04.2009

. ולתמיכה מצד גורמי� רבי�, תה לתהודה רבההיזמה זכ. 1 אı¯‡‰ 13.04.2009" לרשויות המקומיות

 ı¯‡‰ 14.04.2009" 'משטרה עירונית'מרכז השלטו� המקומי ולשכות המסחר בעד "ראו יהונת� ליס 

  .5א

 THOMAS C. SCHELLING, THE STRATEGY OF הכללית בדבר נקודות מיקוד ראו הלתאורי   88

CONFLICT 54-58 (1980) .  
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, שניסתה באופ� מפורש לגרו� להעתקת פשיעה, דוגמה למדיניות של פיתוח סביבתי
לאחרונה התרכזה באזור . אביב בדרו� העיר�היא מקרה הפיתוח הסביבתי של עיריית תל

במתח� הנטוש של בית , בי� היתר,  פעילות זו התרכזה89.זה פעילות רבה של סחר סמי�
אביב בחרה להתמודד ע� הבעיה החדשה � עיריית תל90.הספר ביאליק בדרו� העיר

, למשל, כ�.  היא פיתחה את האזור באופ� שיקשה על פעילות עבריינית–באופ� מקורי 
 גור� 91. על שתילת צמחי� נמוכי� שלא ייתנו מחסה לפעילות עברייניתההקפידה העיריי

ברגע שתהיה ש� "וציי� ש, בעיריית תל אביב לא הסתיר את מטרת הפיתוח של המתח�
לא יהיו , נגיש ובעיקר מואר בלילה, כשהמקו� יהיה יפה, תעבורה של אנשי� נורמטיביי�

שימנעו , של� יוצבו במקו� אנשי הפיקוח העירוניכשהקמת הג� תו. ש� עוד נרקומני�
   92".מקרי ונדליז� והתרכזות מחודשת של הנרקומני�

 יש לציי� כי לכלי המדיניות שתוארו עד כה עשויי� להיות ג� היבטי� 
ÌÈ�Ù�ברשויות מקומיות גדולות ייתכנו מצבי� שבה� יש לרשות אינטרס . רשותיי�

. פשיעה תועתק לאזור אחר בתו� אותה הרשותלהעתיק פשיעה מאזור כלשהו א� א� ה
היכול , א� פעילות עבריינית ממוקמת באזור בעל פוטנציאל פיתוח משמעותי, למשל, כ�

�ורווחי� כספיי� ישירי� לבעלי , להניב תועלת לפוליטיקאי� מקומיי� בדמות מיסוי נוס
חרוני�  לא–קרקעות שיש לה� השפעה על קבלת ההחלטות של פוליטיקאי� מקומיי� 

שפוטנציאל הפיתוח שלה� , יהיה תמרי� להביא להעתקת הפשיעה לאזורי� אחרי� בעיר
בהחלט ייתכ� שזהו . נמו� יותר ובעלי הקרקעות בה� נהני� מהשפעה פוליטית פחותה

שלאחר פיתוחו , אביב�חלק מההסבר להעתקת הפשיעה ממקומות כמו ג� החשמל בתל
שכונות ,  באופ� דומה93.נית משמעותית" נדלוהעתקת פעילות הזנות ממנו זכה לעדנה

עשויות לגרו� , חזקות שאוכלוסיית� נהנית לעתי� קרובות מהשפעה פוליטית רבה
לאחרונה דווח על כ� , למשל, כ�. למקבלי החלטות לרכז בה� מאמצי� למניעת פשיעה

ששכונת דניה בחיפה גודרה והופרדה מיתר העיר בעזרת מחסומי� המאוישי� באנשי 
   94.חהאבט

כי המגמה של ביזור הטיפול בפשיעה כרוכה בהגדלת הנטל התקציבי על , מוב�

על רקע זה נית� לראות כי בשני� האחרונות יותר ויותר רשויות . הרשויות האזוריות

מקומיות החלו לגבות מתושביה� היטלי שמירה או אבטחה שנועדו לממ� את פעילות 

 
אביב מוסבר על � הסמי� בדרו� תלתמעניי� לציי� כי חלק מההחרפה של בעיי. 75ש "לעיל ה, אזולאי   89

 ).ש�(ידי העתקת פעילות עבריינית מלוד עקב מאמ� משטרתי מרוכז ש� 
 .ש�   90
 .ש�   91
 . ש�   92
 . TheMarker 25.07.2008" � בתל אביב"המתח� הבא שיחשמל את שוק הנדל"גיא ליברמ�    93
 /nrg 13.09.2007 www.nrg.co.il/online" ?על חומותי� דניה הפקדנו שומרי�"אס� זלינגר    94

1/ART1/635/959.html.  
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י בשורה של חוקי עזר עירוניי� שהסדירו  מגמה זו באה לידי ביטו95.השיטור המקומי

חוקי העזר מאפשרי� לרשות המקומית להשתמש בכספי� ,  ככלל96.היטלי� אלה

הנאספי� מכוח� לצור� מימו� עבודת פקחי� של העירייה ולשכירת חברות אבטחה 

נוכח התגברות ,  במקור נועדו ההיטלי� למימו� של פעילות למניעת טרור97.פרטיות

בשל העובדה שהוטלו על הרשויות הגבלות , 2000�בתחילת שנות ההטרור בישראל 

 כדי להקפיד שכספי ההיטלי� ישמשו א� ורק 98.בנוגע להעלאת תעריפי הארנונה

ל מפורט ובו הנחיות בנוגע "ל משרד הפני� חוזר מנכ"למניעת טרור פרס� מנכ

גור בחשבו�  כמשק ס� ובנוגע לניהול כספי ההיטלי�לשימושי� המותרי� בכספי ההיטלי

 בפועל נית� לראות שכספי ההיטלי� מנוהלי� פעמי� רבות כחלק מתקציב 99.בנק נפרד

 101. ומשמשי� למטרות שיטור כלליות ולא לצרכי� של מניעת טרור100, הכלליההעיריי

, ציונה השתמשה בכספי ההיטל לצור� מניעה של עבירות רכוש�עיריית נס, לדוגמה, כ�

   102".חלק נכבד מ� הביטחו�"ירות רכוש ה� והצדיקה מדיניות זו בכ� שעב

 
Â„" Áמבקר המדינה ; )ÊÂÁÈÏÏÎ‰ Ï‰�Ó‰ 10/2004 ,8) 25.10.2004¯  כללי ראו משרד הפני� רלתיאו   95

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·2005 ,211�201) 21.12.2005) (ח המבקר"דו: להל�.( 
חוק עזר לקציר חריש ; 42ת "ק, 2008�ט"התשס, )שירותי שמירה(חוק עזר לרחובות , לדוגמה, ראו   96

, )שירותי שמירה ואבטחה(חוק עזר לחדרה ; 29ת "ק, 2008� ט"התשס, )שירותי שמירה(

חוק ; 520ת "ק, 2007�ז"התשס, )שירותי שמירה(חוק עזר לקרית מוצקי� ; 518ת "ק, 2007�ז"התשס

, )שירותי שמירה(חוק עזר לכפר ורדי� ; 133ת "ק, 2006�ז"התשס, )שירותי שמירה(עזר לאזור 

2002�ב"התשס, )אבטחה ומיגו�, שירותי שמירה(חוק עזר לבאר שבע ; 142ת "ק, 2006�ז"התשס ,

  .46ת "ק, 2002�ג"התשס, )שירותי שמירה ואבטחה(חוק עזר לאשדוד ; 378ת "ק

הגדרת שירותי  (375ת "ק, 2002�ב"התשס, )אגרת שירותי שמירה(עזר לצור�  לחוק 1ראו סעי�    97

שכירה כדי� של שירותי שמירה ואבטחה מגו� בעל רישיו� להעניק שירותי שמירה על פי "שמירה כ

, )שירותי שמירה וביטחו�( לחוק עזר לחולו� 1סעי� ; ")חוק חוקרי� פרטיי� ושירותי שמירה

שירותי� מטע� העיריה לשמירה "רת שירותי שמירה וביטחו� כהגד (29ת "ק, 2004�ד"התשס

ולרבות , מחסומי�, תאורת ביטחו�, לרבות התקנת שילוט, ולאבטחה ולהתקנת אמצעי ביטחו� באזור

 ").שכירת שירותי שמירה ואבטחה מגו� העוסק בתחומי� האמורי�
 . 95ש "לעיל ה, חוזר המנהל הכללי   98
 .ש�   99
לעניי� זה יש נפקות להסדרי� הקבועי� בחוקי העזר . 208�207' בעמ, 95ש "לעיל ה, ח המבקר"דו   100

 7סעי� , למשל, ראו(בחלק מ� הרשויות מתנהלי� כספי היטל השמירה בקר� ייעודית . של הרשויות

ברשויות אחרות חוק העזר לא יוצר קר� , זאתלעומת )). שירותי שמירה(לחוק עזר לקציר חריש 

שירותי (חוק עזר לחולו� , למשל, ראו(כ� שהפיקוח על אופ� השימוש בכספי� הוא מוגבל , ייעודית

  )).שמירה וביטחו�

 על רקע זה בוח� בימי� אלה בית המשפט העליו� את. 203' בעמ, 95ש "לעיל ה, ח המבקר"דו   101

7186/06� "ראו בג. החוקיות של היטל השמירה שהטילה עיריית חולו� על תושביה � È˜Ò·Â�ÈÏÓ '

¯ÈÚÈÔÂÏÂÁ ˙È) פסק הדי� בעניי� טר� נית�.(  

 .ש�   102
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עד כה התמקדתי בפעילויות שנוקטות רשויות מקומיות להורדה של שיעור הפשיעה 
, לאחרונה נית� להצביע ג� על מגמה של פעילות מאורגנת של הסקטור הפרטי. בה�

כוונתי בהקשר זה היא להופעת� של מתחמי . המכוונת למניעת פשיעה על בסיס קהילתי
 מתחמי� אלה מתאפייני� בהפרדה פיזית של מתח� מגורי� של� 103.רי� מגודרי�מגו

מתח� אנדרומדה ביפו הוא דוגמה . חומות ומער� אבטחה, מסביבתו באמצעות גדרות
מעניי� לציי� כי חלקי� . לשכונת מגורי� המופרדת מסביבתה בעזרת מער� כזה

ו בסופו של דבר סגורי� נותר, שהיו אמורי� להיות פתוחי� לציבור הרחב, מהמתח�
 באופ� דומה מוקמת בימי� אלה 104.מתו� מטרה לשפר את מיגו� המתח� מפני עברייני�

 השכונה 105. יחידות דיור400הכוללת , אביב�בצפונה של העיר שכונת סביוני רמת
ומער� האבטחה בה עתיד לשלוט על כל הכניסות , אמורה להיות מוקפת גדר גבוהה

עתקת הפשיעה הגלו� במתחמי מגורי� מגודרי� צרי� להיות  הפוטנציאל לה106.לשכונה
אביב �גנב הרכב המתלבט בי� גניבת רכב בשכונת סביוני רמת: נהיר לקורא בשלב זה

לבי� בית דירות כלשהו בשכונת רמת אביב הסמוכה צפוי להעדי� לבצע את פשעו ברמת 
  .שהרי הסיכויי� ללכידתו ש� מעטי� במידה ניכרת, אביב

 מדיניות –פעילות בנייה פרטית חורגת ממסגרת הדיו� שתיחמתי במאמר זה , לכאורה
ראוי לציי� את התופעה במסגרת , ע� זאת; ציבורית הנוגעת לטיפול במניעת פשיעה

דומה שזהו , הג� שמדובר בהקשר זה בפעילות פרטית, ראשית. מאמר זה משני טעמי�
 400שכונה של : מיטשטשאחד מאות� מקרי� שבה� קו הגבול בי� פרטי לציבורי 

למספרי� חשיבות : יתרה מכ�. יחידות דיור עשויה בהקשרי� מסוימי� להיות יישוב קט�
, שכ� ברגע שקבוצה בסדר גדול כזה מתאגדת לפעולה משותפת היא עשויה, בהקשר זה

במישור של , שנית. לנקוט אמצעי� הרבה יותר יעילי� מאד� יחיד, בשל יתרונות הגודל
ההתערבות האפשרית של רשויות המדינה , ניות שאבח� בהרחבה להל�השלכות המדי

בעוד . בהקשר זה עשויה להיות רחבה יותר לאור האופי הציבורי של המתחמי� הללו
קל , שקשה לנו לראות את המדינה אוסרת על אד� כלשהו לבנות גדר סביב ביתו הפרטי

  .עירלנו יותר לדמיי� רגולציה המונעת גידור של שכונה שלמה ב

  העתקת פושעי�. 2

 הכללית היא הרחקה פיזית של גורמי� המועדי� ה שצפתה התאוריהדר� פעולה שניי
 יכ, יה לצפות לפעילות מועטה בישראל ג� בהקשר זה לכאורה נית� ה107.לבצע פשעי�

 
"  בי� הפרדה להפרטה–קהילות מגורי� חדשות בישראל " כללי של התופעה ראו אמנו� להבי רלתיאו   103

ÌÈ¯·„Â ÔÈ„ 2005 (108�97, 63 ב.( 
 .167ש " ה104' בעמ, ש�   104
 .ı¯‡‰ 23.01.2006" א לעשירי� בלבד"הכניסה לשכונה החדשה בת"יובל אזולאי    105
 .ש�   106
  .3. חלק אלעילראו    107
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שכ� , למערכת לאומית אחודה אי� אינטרס להעביר גורמי� בעייתיי� ממקו� למקו�
ע� . צטר� להמשי� ולהתמודד ע� הבעיות שיצרו אות� גורמי�בסופו של יו� המערכת ת

נית� להצביע על כמה דוגמאות שבה� רשויות שלטו� בישראל השתמשו בכוח� כדי , זאת
  .להעתיק גורמי� עברייניי� ממקו� למקו�

דוגמה היסטורית למדיניות כזו נית� למצוא במדיניות ההגליה של פושעי� לאילת 
בשנות החמישי� הייתה אילת יישוב נידח למדי ונטול . מדינהבשנותיה הראשונות של ה
350� בתחילת שנות החמישי� מנתה אוכלוסייתה כ108.כל כוח פוליטי מעשי 

.  תנאי החיי� בעיר היו קשי�110. ודר� הגישה היחידה אליה הייתה משובשת109,תושבי�
ירה של התושבי� המקומיי� נאלצו להסתפק במי� מאיכות ירודה ולא נהנו מאספקה סד

 על רקע זה אימצו בתי משפט בשנותיה הראשונות של המדינה את 111.מצרכי� בסיסיי�
 כפי שהניסיו� ההיסטורי ע� 112.הנוהג של הרחקת עברייני� לאילת כחלק מ� הענישה

צורת ענישה זו נשארה בשימוש כל עוד לא היה לתושבי אילת הכוח , עונשי הגליה מלמד
לאחר שאוכלוסיית העיר צמחה לשלושת , 1958ת  רק בשנ113.הפוליטי להביא לסיומה

 בעקבות –הכריז שר המשפטי� , אלפי� וחמש מאות איש ומונתה לה נציגות פוליטית
   114".אילת לא תיהפ� לעיר של פושעי�" כי –חנו� ננר , פנייה של ראש מועצת אילת

יש לציי� כי דוגמה זו משקפת לא רק את הנכונות של שחקני� מקומיי� להעתיק 
אלא ג� את היכולת של השלטו� המרכזי בישראל לשלוט בגאוגרפיה של הפשע , ושעי�פ

שבה תובעי� ושופטי� ה� שחקני� פוליטיי� , הברית�בניגוד לארצות. א� הוא חפ� בכ�
תובעי� ושופטי� באר� , שלעתי� קרובות נבחרי� בבחירות ישירות על ידי התושבי�

פועל יוצא מכ� . י� על ידי השלטו� המרכזימתמני� ומקודמי� על ידי מנגנוני� הנשלט
, הברית� בארצות. הוא שדי היה בהחלטה של שר המשפטי� כדי להביא לשינוי המדיניות

 
 – 1949 – הפנינה שבכתר –אילת "לסקירה כללית על אודות התפתחותה של אילת ראו שמוליק תגר    108

1933 " ˙ÏÈ‡–Ì„‡  ,¯·„ÓÂ ÌÈ :·Â˘È Ï˘ Â¯ÂÙÈÒ 227 )1993, מאיר כה� ואלי שליר עורכי�.( 
 .233' בעמ, ש�   109
 ).241' בעמ, ש� (1958דר� הגישה לאילת פותחה ושופרה בשנת . 232' בעמ, ש�   110
 .232' בעמ, ש�   111
 .241' בעמ, ש�   112
לאחר , עשרה�הברית במאה השמונה�לתיאור של ביטול מדיניות ההגליה מאנגליה לארצות   113

 .50ש "לעיל ה, Balak & Laveראו , 1776�ה עצמאית בשהאחרונה נהפכה למדינ
, לדוגמה, כ�. מעניי� לציי� כי הנוהג של הגליה לאילת ממשי� לשמש שופטי� עד עצ� היו� הזה   114

לאחרונה דווח על כ� שראש עירית אילת פנה לנשיאת בית המשפט העליו� בדרישה כי זו תורה על 

ראש "ראו אביר� זינו . על ידי שופטי ערכאות נמוכות" הגליית עברייני� לאילת"נוהל של הפסקת ה

 /Ynet 20.03.2008 www.ynet.co.il/articles" אנחנו לא פח זבל לעברייני�: עיריית אילת
1,7340,L-3521638,00.html. 
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לאור תמריצי השחקני� המקומיי� והיעדר היכולת של השלטו� המרכזי , לעומת זאת
   115.עונש ההגליה ממשי� להיות בשימוש עד עצ� היו� הזה, לשלוט בה�

ית יותר לתופעה זו נית� למצוא באופ� שבו קהילות שונות באר� דוגמה עכשוו
יישובי� קהילתיי� שוני� מפעילי� ועדות קבלה . מסננות את החברי� החדשי� שלה�

 באופ� כללי ועדות אלה משמשות 116.האמונות על סינו� המועמדי� להצטרפות ליישוב
של " איכותית"ומוגנית ולסינו� של גורמי� לא רצויי� מהיישובי� וליצירה של קבוצה ה

 המסגרת הנורמטיבית שעליה� מבססות ועדות הקבלה את פועל� מעוגנת 117.תושבי�
הל מקרקעי ישראל ושל פסקי די� של בית המשפט  ְנ                           ִבמארג של החלטות של מועצת מ 

נהל מפקידות בידי היישובי� את הסמכות להמלי� בפניו על           ִ החלטות המ 118.העליו�
על א� קיומו של הלי� ערעור על . ות חדשות ביישובהאנשי� שיוכלו לחכור חלק

 הפירוש המעשי של סמכות� הוא היכולת להכריע 119,החלטותיה� של ועדות הקבלה
  120.קבלה של חברי� חדשי� ליישוב� ביחס לקבלה או לאי

היכולת לסנ� מראש את הפרטי� המצטרפי� ליישוב היא כלי מדיניות יעיל במיוחד 
שכ� היא בנויה על מניעה מראש של ההצטרפות ולא , להמנקודת ראות� של חברי קהי

לב ציבורית רבה הופנתה לאופ� שבו ועדות אלה משמשות � תשומת. על הגליה בדיעבד
 אול� ועדות הקבלה מפעילות מגוו� 121.כדי למנוע מבני מיעוטי� להצטר� ליישובי�

טי� העשויי� למנוע ג� הצטרפות של פר, בי� היתר, המאפשרי� לה�, קריטריוני� לקבלה
יישובי� רבי� דורשי� ממועמדי� , לדוגמה, כ�. לשק� סיכו� מוגבר לפשעי� עתידיי�

 הצבת 122.להצטרפות להציג תעודת יושר מ� המשטרה כדי שישקלו את מועמדות�
וכפועל יוצא מכ� גורמת לה� , דרישה כזו מונעת מאות� פרטי� להצטר� ליישוב

 יוצא 123.סנ� את המצטרפי� החדשי� שלה�להתיישב ביישובי� אחרי� שלא יכולי� ל

 
  .1852�1849' בעמ, 1ש "לעיל ה, Teichmanלדוגמאות קונקרטיות ראו    115

 .132�127' בעמ, 103ש "לעיל ה, להבי   116
  .93�92' בעמ, ש�   117

הליכי המלצה על קבלת מועמדי� לרכישת זכויות " של מועצת מקרקעי ישראל 1064ראו החלטה    118

לתיאור מלא של המסגרת . )27.07.2005" (חכירה במקרקעי� בישובי� חקלאיי� ובישובי� קהילתיי�

 .93�92' בעמ, 103ש "לעיל ה, החוקית לפעולת הוועדות ראו להבי
  .ש�,  של מועצת מקרקעי ישראל1064 להחלטה 3.2סעי�    119

 Ynet"  מחו� לישוב הקהילתי–הומואי� ונכי� , ערבי�"לתיאור של תמונת המצב ראו נעמה סיקולר    120

26.01.2007 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3356706,00.html.  

� "ראו בג. ˜Ô‡„Úדיו� זה התרכז במידה רבה סביב החלטתו של בית המשפט העליו� בפרשת    121

6698/95 � Ô‡„Ú˜ 'ÓÈÏ‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰� ,2000 (258) 1(ד נד"פ.( 
 . 129' בעמ, 103ש "לעיל ה, להבי   122
 .ש�   123
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חיי חברה בקהילה "אפוא שכלי מדיניות שנועד לכאורה לבחו� את התאמת� של אנשי� ל
  .  משמש בפועל כדי להחצי� גורמי סיכו� ליישובי� אחרי�124,"מצומצמת

דוגמה נוספת העשויה להמחיש את האופ� שבו מדיניות אזורית נגזרת מרצו� לייצא 
דרי ). הומלסי�(פ� שבו רשויות אזוריות באר� מטפלות בדרי רחוב בעיות היא האו

ובחלק גדול מ� , חסרי תעסוקה ויכולת לתמו� בעצמ�, הרחוב ה� לרוב גברי� בודדי�
 התופעה של דרי הרחוב התרחבה בישראל 125.המקרי� ה� צורכי� סמי� ואלכוהול

2,874� באר� ל הגיע מספר דרי הרחוב2004בשנת . באופ� ניכר בשני� האחרונות – 
 לרשויות 2000.126 לעומת מספר דרי הרחוב בשנת 217%מספר המשק� גידול של 

עצ� נוכחות� של דרי , ראשית. מקומיות יש כמה תמריצי� להעתיק מתחומ� דרי רחוב
עסקי� שבקרבת� , למשל, כ�. הרחוב מהווה בעיני רבי� מטרד הפוגע באיכות חייה�

רצות לגרו� לה� לעבור לאזור אחר כדי להעלות את נמצאי� דרי רחוב רבי� עשויי� ל
 128;הטיפול בדרי הרחוב כרו� בעלויות רבות,  שנית127;מספר הלקוחות שלה�

 לאור 129.יש בציבור אמונה כי דרי רחוב נוטי� להשתת� בפעילות עבריינית, שלישית
די זאת נית� לצפות כי רשויות אזוריות יעשו שימוש בכלי המדיניות העומדי� לרשות� כ

רשויות מקומיות יכולות להגשי� יעד . של דרי הרחוב) או למניעת הגעה(לגרו� לעזיבה 
הראשו� מתמקד בהימנעות מטיפול בדרי רחוב כדי שלא : מדיניות זה בשני מישורי�

ובכ� לצמצ� את , ליצור לעצמ� מוניטי� של מקו� המתייחס באופ� חיובי לדרי רחוב
השני מתמקד בפעולות אקטיביות לסילוק� ; חומ�התמריצי� של דרי הרחוב להימצא בת

   130.של דרי רחוב

 
 .118ש "לעיל ה,  של מועצת מקרקעי ישראל1064 להחלטה 2.4ראו סעי�    124
 .31' בעמ, 95ש " הלעיל, ח המבקר"דו   125
  .ש�   126

inalizationts CrimIHomelessness and : Downward Spiral, Maria Foscarinis , ,ה לדוגמ,ראו   127

)1996(56 ,  1.EVRY ’OLP & .LALE Y14 .  

 .51�46' בעמ, 95ש " הלעיל, ח המבקר"לסקירת המצב של תקציבי הטיפול בדרי הרחוב ראו דו   128
דומה כי זוהי , רבות� העודפת של דרי הרחוב בפשיעה היא נכונה או לא מבחינה עובדתיתובי� א� מע   129

 Benno Weisberg, When Punishing Innocent Conduct Violates theראו. הדעה הרווחת בציבור

ther OApplying the Robinson Doctrine to Homelessness and : Eighth Amendment

)2005(349 ,  329RIMINOLOGYC & .L .RIMC .J 96 ,”Crimes“Contextual .  

להרחיק דרי רחוב זכה להתייחסות כדי � על ידי רשויות מקומיות שונינושא השימוש בכלי חקיקה    130

 Paul Ades, The וכ� ראו; 127 ש" לעיל ה,Foscarinis ,הלדוגמ,  ראו.הברית�רבה בארצות

Unconstitutionality of “Antihomeless” Laws: Ordinances Prohibiting Sleeping in Outdoor 

ndrew A; )1989( 595 .EVR .L .ALC77 , ublic Areas as a Violation of the Right to TravelP

J. Liese, We Can do Better: Anti-Homeless Ordinances as Violations of State Substantive 

)2006 (1413. EVR .L .ANDV59 , Due Process Law.   
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המסגרת הנורמטיבית לחלוקת האחריות לטיפול בדרי הרחוב בישראל מעוגנת בחוק 
1986� ו"התשמ, )טיפול בנזקקי�( ובתקנות שירותי הסעד 1958�ח"התשי, שירותי הסעד 

מקומיות נדרשות לטפל ההסדרי� הספציפיי� בנוגע לאופ� שבו רשויות . שתוקנו מכוחו
הכולל את מכלול ההוראות של , תבדרי הרחוב מופיעי� בתקנו� העבודה הסוציאלי

כי על רשות מקומית , בי� היתר, הוראות אלה קובעות. ל משרד הרווחה בעניי�"מנכ
ובסופו של דבר לפעול למע� , להבטיח לה� מחסה, לחלצ� מהרחוב, לאתר דרי רחוב

 ביחס למימו� הטיפול בחסרי הבית התקנו� קובע כי משרד 131.שיקומ� ושילוב� בחברה
25%�  מ� העלויות ואילו הרשויות המקומיות יממנו את ה75%הרווחה יממ�  

  132.הנותרי�
 דרי הרחוב תו� התעלמות מ� העובדה שלרשויות תהשילוב של ביזור הטיפול בבעיי

 מפתיע לתמונת  הוביל באופ� לא,מקומיות יש תמרי� מובנה להזניח את הטיפול בה�
על תמונת מצב עגומה זו נית� . מצב עגומה בנוגע לאופ� הטיפול בדרי הרחוב בישראל

ח מבקר המדינה באשר לאופ� טיפול� של הרשויות המקומיות בדרי הרחוב "ללמוד מדו
ח מצביע על כ� שעיריות רבות בחרו במודע לנקוט כלפיה� מדיניות של "הדו. שבתחומ�

מות פעילות דלה מאוד בתחו� האיתור והסיוע הראשוני לדרי  עיריות מקיי133.הזנחה
 לעתי� 135. כמו ג� בטיפול המתמש� בנושאי� כדוגמת הלנה וטיפול רפואי134,הרחוב

 תמונת מצב זו משקפת 136.הטיפול הלקוי בדרי רחוב א� מוביל למות� כתוצאה מהזנחה
שירותי� ירודי� שבו רשויות מקומיות מנסות לספק , שוק תחרותי בטיפול בדרי הרחוב

י� בתגובתה � כפי שציינה עיריית בת. לדרי הרחוב כדי להרחיק אות� מתחו� שיפוט�
מדובר במענה : "הקמה של מחסה לדרי רחוב בתחומה�להערות מבקר המדינה בדבר אי

 מחד ומענה שלרשות לא היה עניי� שיהיה בתחו� שיפוטה מאיד� השכרו� בעלות גבוה
  137".תימטעמי� של העדר חוס� קהיל

במישור של פעילות ההרחקה האקטיבית יש אינדיקציות לקיומו של מאמ� מצד 
ח על כ�  ַו לאחרונה ד!, לדוגמה,  כ�138.כוחות מקומיי� להרחיק דרי רחוב מתחומ�

 
 .31' בעמ, 95ש " הלעיל, ח המבקר"דו   131
 .46' בעמ, ש�   132
 .36' בעמ, ש�   133
 .37�32' בעמ, ש�   134
 .43�37' בעמ, ש�   135
 .46�45'  בעמ,ש�   136
 .38�37' בעמ, ש�   137
בהקשר זה תלוי בהנחות העבודה באשר " רשות מקומית"יש לציי� כי ההתייחסות למשטרה כאל    138

ה היא שהמשטרה פועלת כגו� אחד הפועל להשגת מטרות ככל שהנחת העבוד. להתנהגות המשטרה

הרי שתחנות משטרה מקומיות אינ� צפויות לנסות ולהעתיק פעילות , לאומיות המוכתבות מלמעלה

א� הנחת העבודה היא שלקציני משטרה מקומיי� יש תמרי� , לעומת זאת. עבריינית לאזורי� שכני�

בשל , למשל(י� ג� במחיר של העתקת פשיעה להוריד את רמת הפשיעה באזור שעליו ה� מופקד
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 ג� קציני המשטרה 139.דר� קבע אביב נוהגת להרחיק דרי רחוב מהעיר�שמשטרת תל
כפי , היות מעורבת בפעילות עברייניתהנוטה ל, רואי� בדרי הרחוב אוכלוסייה בעייתית

אני יכול לומר באחריות : "ניצב אהרו� עזרא�תת, מפקד מרחב ירקו�שניסח זאת 
 לפי גישה זו קציני משטרה 140."שההומלסי� מייצרי� לנו במרחב אחוז ניכר של עבירות

מ� , החשודי� בביצוע עבירות, אביב נוקטי� מדיניות של הרחקת דרי רחוב� בתל
בעיר באשמת סחר בסמי� מצא ' ורג'דר רחוב שנעצר ברחוב קינג ג, למשל, � כ141.העיר

  142.אי ש� בדרו� האר�, את עצמו תו� שעות ספורות בצד הדר�

* * *  

חלק זה הדגי� כי על א� היותה של ישראל מדינה שבה מערכת המשפט הפלילי : לסיכו�
י� על אופ� עיצובו כוחות תחרותיי� משפיע, ואכיפת החוק ה� בשליטת השלטו� המרכזי

רשויות מקומיות בישראל עושות מאמצי� לאמ� כלי . של הטיפול בפשע בישראל
 כדוגמת משטרת יאפילו בתו� גו� היררכ. מדיניות העשויי� לגרו� להעתקת פשיעה

ישראל הודג� כי יזמות מקומיות של תחנות משטרה עשויות להיות מ!נעות מהרצו� 
  .י� אחרי�להרחיק פעילות עבריינית לאזור

  המישור הנורמטיבי. ג

המשפיע על האופ� שבו רשויות שלטו� מקומי , עד כה תיאר מאמר זה כוח פוליטי
כי רשויות מקומיות מתחרות בינ� , אול� לתובנה הפוזיטיבית. מתמודדות ע� פשיעה

חלק זה . יש משמעויות נורמטיביות, לבי� עצמ� בקובע� חלקי� מרכזיי� במדיניות שלה�

 
הרי שנית� לצפות שהמודל התחרותי המפותח במאמר זה יתאר ג� חלק , )שיקולי יוקרה או קידו�

ג� לתחנות � לאחרונה דווח על עימות בי� משטרת רמת, לדוגמה, כ�. משטרתית�מההתנהגות הפני�

תקה של פעילות זנות לאזורי� ג� שגרמה להע�משטרה סמוכות על רקע פעילות משטרתית ברמת

 .Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È 25.01.2007 ,20˙" מלחמת הזונות של גוש ד�"ראו בוקי נאה . סמוכי�
 ‰‡¯ı" המשטרה מרחיקה הומלסי� מתל אביב "יובל אזולאי ורוני זינגר, תמרה טראובמ�ראו    139

15.9.2005 . 
 .ש�   140
 .ש�   141
 ‰‡¯ı" גירוש� לערי� אחרות: צ לדרי רחוב"� של ראשלהפתרו"ראו ג� רותי סיני ויובל אזולאי . ש�   142

יזמות "יש דוגמאות ג� ל). תיאור גירוש דרי רחוב מראשו� לציו� ליישובי� סמוכי� (1 א19.07.2004

לאחרונה דווח על כ� שקבוצת אנשי תיירות באילת , למשל, כ�. להגליה של דרי רחוב" פרטיות

גירוש חסרי הבית "ראו שמעו� איפרג� . עיר לבאר שבע דרי רחוב מה60�ארגנה גירוש המוני של כ

  .nrg 28.09.2008 ,www.nrg.co.il/online/54/ART1/793/333.html" מאילת
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מר יבח� באופ� פרטני את ההשלכות הנורמטיביות של תחרות בתחו� מדיניות של המא
  .ויציג את המלצות המדיניות הנגזרות מכ�, הטיפול בפשיעה

  ממד היעילות  .1

מחד . הספרות המנתחת את התחרות בי� רשויות שלטו� אזוריות חלוקה ביחס ליעילותה
מה של תחרות בי� רשויות כותבי� רבי� מצביעי� על היעילות הנובעת מקיו, גיסא

,  לטענת�143.ורואי� דמיו� בינה לבי� תחרות בי� חברות עסקיות בשוק חופשי, שלטו�
תחרות דוחפת כל רשות שלטו� אזורי לאמ� את המדיניות המתאימה לצרכי� ולרצונות 

רשויות שונות מציעות סלי� שוני� של טובי� ציבוריי� . המיוחדי� של כל קהילה וקהילה
. המתאי� להעדפותיה�) מוצר: ובמילי� אחרות(והתושבי� בוחרי� באותו אזור , ומיסוי

אשר ג� א� , מצב זה עדי� על פני מצב בו קיימת רק מדיניות לאומית אחידה, לשיטת�
היא בהכרח לא תענה על חלק גדול מ� הרצונות של קבוצות , היא תשק� ממוצע יעיל

  . שונות באוכלוסייה
גופי שלטו� , ראשית. נגזר ג� משני מאפייני� נוספי� שלויתרונו של שלטו� מבוזר 

 של כל אזור ולרצונות �מקומי מחזיקי� באינפורמציה עדיפה ביחס לתנאי� הייחודיי
ראש רשות מקומית במיניסוטה עשוי להיות יותר רגיש , כ� למשל. המיוחדי� של תושביו

�שמעול� לא חווה , יי�מאשר שר לאומי לענ, לשאלת הטיפול בדרי רחוב בחודשי החור
מער� שלטוני מבוזר נוטה להוביל לאימו� קווי מדיניות שוני� , שנית. מהו חור� צפוני

 של שכנותיה� ולאמ� כלי �רשויות שלטו� יכולות ללמוד מניסיונ,  כ�144.וחדשניי� יותר
 לקו מחשבה זה הייתה השפעה ניכרת 145.מדיניות לאחר שאלה כבר הוכיחו את יעילות�

" מעבדות"שבהקשרי� רבי� נוטה לראות את המדינות כ, ה האמריקניתעל הפסיק

 
 לעמדה מאוחרת יותר המייצגת קו מחשבה זה .3ש "לעיל ה, Tiebout לפיתוח ראשוני של הרעיו� ראו   143

  .7ש "לעיל ה,  Reveszראו 

  .86�78' בעמ, 18ש "לעיל ה, Voldenראו    144

 שונאי סיכו� עשויי� להימנע מאימו� של קווי �פוליטיקאי, ראשית. גישה זו איננה נקייה מספקות   145

רכו את ניסוי המדיניות וה� יעדיפו להמתי� עד ששכניה� יע, מדיניות חדשניי� העשויי� להיכשל

 Susanראו . כ� עשוי להיווצר מצב שבו א� רשות אזורית לא יוזמת מהל� מדיניות חדשני. למענ�

Rose-Ackerman, Risk Taking and Reelection: Does Federalism Promote Innovation?, 

9 J. LEGAL STUD. 593 (1980) .י מדיניות חדשניי� מקומיי� יוצרי� כל�ג� א� פוליטיקאי, שנית ,

הרי לאור העובדה שכלי� אלה משרתי� מטרות מקומיות כלל לא ברור שה� יתאימו ג� לאזורי� 

ג� שלטו� מרכזי יכול לערו� ניסויי� , שלישית. 86�81' בעמ, 18ש "לעיל ה, Voldenראו . אחרי�

על  הופעלה) הידועה בציבור כתוכנית וויסקונסי�(ב "תוכנית מהל, כ� למשל. במדיניות ציבורית אזוריי�

 לתיאור התוכנית ראו. ידי ממשלת ישראל על בסיס ניסיוני במספר אזורי� לצור� הפקת לקחי�

www.moit.gov.il/NR/exeres/E0811A41-DFF3-492A-BAD0-170BE4A06DDD.htm .  
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 כותבי� רבי� רואי� , לאור יתרונות אלה146.המקיימות ניסויי� במדיניות ציבורית
המשיא את , )race to the top( "מרו� לפסגה"בתחרות בי� רשויות שלטו� אזוריות 

שאי� , ככלל, ה גורסי�כפועל יוצא מכ� כותבי� אל. רווחת� של כלל תושבי המדינה
  .להתערב בתחרות בי� רשויות שלטו� אזוריות

מצדו השני של המתרס נמצאי� כותבי� הטועני� כי תחרות בי� רשויות שלטו� היא 
תחרות בי� רשויות שלטו� יוצרת לעתי� בעיית פעולה ,  לטענת�147.בעלת אופי בעייתי

.  במונחי� של דילמת אסירי�הניתנת למידול, )collective action problem(קיבוצית 
למרות שהאינטרס של שני הצדדי� הוא לבחור אסטרטגיה של שיתו� , במצבי� כאלה

תחרות בי� הצדדי� מובילה אות� לתוצאה לא יעילה של הימנעות משיתו� , פעולה
שבו המשתתפי� ) race to the bottom" (מרו� לתחתית"זהו למעשה מצב של . פעולה

לאור זאת כותבי� אלה טועני� כי . וצאה שאינה רצויה מבחינת�מגיעי� על כורח� לת
התערבות חיצונית המגבילה את התחרות בי� רשויות עשויה להיות חיובית במצבי� 

  . שכאלה
ג� בהקשר של תחרות שלטונית התשובה לשאלת , כמו בכל כ� הרבה דיוני� אחרי�

ותלויה ,  שתי גישות הקצהיעילותה של תחרות נמצאת כנראה אי ש� בי�� יעילותה או אי
 במצבי� שבה� התחרות מתמקדת ביצירת החצנות שליליות 148.בהקשר הקונקרטי

במצבי� שבה� תחרות , מצד שני; יש חשש שמדובר בתחרות לא יעילה, לאזורי� שכני�
פועל יוצא מתמונת מצב . יש לראות בה דבר חיובי ורצוי, מתמקדת ביצירה של ער� חדש

אזורית תצטרכנה להיות �יניות הנובעות מניתוח של תחרות בי�זו הוא שהמלצות המד
  .תו� בחינת אופי התחרות בהקשר הנדו�, זהירות וצרות

אזורית �ע� רקע כללי זה נית� כעת לפנות לניתוח ההקשר הספציפי של תחרות בי�
ג� בתחו� של מדיניות הטיפול , בדומה לתחומי� אחרי�. בתחו� הטיפול בפשיעה

. אזורית� להצביע על יתרונות וחסרונות הנובעי� מקיומה של תחרות בי�בפשיעה נית� 
 רשויות אזוריות ÈÎˆ„אזורית עשויה להיות השפעה חיובית ביחס לשאלה �לתחרות בי�

אזור שלא יטפל בפשיעה באופ� יעיל ימצא את עצמו עד מהרה כיעד . מטפלות בפשיעה
. יטי לטפל בפשיעה באופ� יעיל יותרתופעה זו צפויה ליצור לח� פול. לעבריינות מוגברת

א� המשטרה באזור מסוי� מתפקדת באופ� לקוי בהשוואה לאזורי� אחרי� , לדוגמה, כ�

 
 New State Ice Co. v. Liebman, 285 U.S. 262, 311 (1932) (Justice Brandeis, dissenting)ראו    146

(“It is one of the happy incidents of the federal system that a single courageous State may, 

if its citizens choose, serve as a laboratory; and try novel social and economic experiments 

without risk to the rest of the country”).  

 Jenna Bednar & William N. Eskridge, Steadying the Court’s “Unsteady Path”: Aראו    147

Theory of Judicial Enforcement of Federalism, 68 S. CAL. L. REV. 1447 (1995) ; וכ�

Saleska & Engel ,7ש "לעיל ה.  

148   Bebchuk ,1558�1455' בעמ, 4ש "לעיל ה.  
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ע� הזמ� פושעי� עשויי� , כתוצאה מהיעדר כישורי� של מפקד המשטרה באותו אזור
והדבר עשוי להוליד לח� ציבורי להחלפתו של אותו מפקד , להעתיק את פעילות� לש�

ביזור של הטיפול בפשע עשוי להוביל , כפי שהוסבר לעיל, נוס� על זאת. משטרה
 שיצליחו למנוע פשיעה באופ� יעיל –לחדשנות בתחו� ולפיתוח של כלי מדיניות נוספי� 

יזמתה של מדינת אוקלהומה לטיפול ביצרני מתאמפטמי� לימדה את , למשל, כ�. יותר
  149.ות יחסית בתופעההברית כיצד נית� לטפל בפשט�כל מדינות ארצות

תחרות עשויה ג� לגרו� לרשויות אזוריות לחדש את האופ� שבו ה� מענישות 
לאור� זמ� נית� לצפות שתחרות תדחו� רשויות לאמ� את דרכי הענישה . עברייני�

הברית נית� להצביע לאחרונה � בארצות, לדוגמה. שיספקו את מרב ההרתעה ביחס לעלות
 עברייני� מחויבי� 150:ש כתחלי� לעונש המאסר!- ִב ה !על עלייה בשימוש בעונשי השפל

 להדביק 152, ללבוש חולצות המתארות את מעשיה�151,להצהיר בפרהסיה על פשעיה�
ככל שעונשי� אלה ה� תחלי� זול ויעיל .  וכיוצא באלה153על רכב� מדבקות כאלה

. להניח שנראה שימוש הול� וגובר בה� במסגרת שלטונית מבוזרתיש , לעונש המאסר
בהקשר של הטיפול בזנות נית� לראות שאזורי� שפרסמו ברבי� את שמות , לדוגמה, כ�

שלא אימצו , קת הפשיעה לאזורי� שכני�של זונות הצליחו להביא להעת הלקוחות
  154.מדיניות דומה

. אזורית בתחו� הטיפול בפשע עלולה ליצור בעיות� תחרות בי�, בצד יתרונותיה
אנשי� פרטיי� יש תמרי� להשקיע באופ� עוד� ולא יעיל  כבר הצביעו על כ� של�כלכלני

 נקודת המפתח בניתוח זה היא שאנשי� משקיעי� באמצעי מיגו� 155.במניעת פשיעה
ÌÈÈÂÏ‚ .פושעי� פוטנציאליי� המבחיני� בה� יעתיקו את , כאשר אמצעי המיגו� גלויי�

ויי� להיות לאנשי� עש, לדוגמה, כ�. פעילות� אל יעדי� שלא התקינו אמצעי� כאלה
משו� שהתקנת� עשויה לגרו� להעתקת , תמריצי� עודפי� ביחס להתקנת גדרות וסורגי�

 
  . והטקסט הסמו� לה�39�44ש "ראו לעיל ה   149

 ;Dan M. Kahan, What Do Alternative Sanctions Mean?, 63 U. CHI. L. REV. 591 (1996)ראו    150

Dan M. Kahan & Eric A. Posner, Shaming White-Collar Criminal: A Proposal for Reform 

of the Federal Sentencing Guidelines, 42 J.L. & ECON. 365 (1999).  

151   Toni M. Massaro, Shame, Culture, and American Criminal Law, 89 MICH. L. REV. 1880, 

1888-1889 (1991).  

152   Kahan ,632' בעמ, 150ש "לעיל ה. 
153   Case Comment, The Bumper Sticker: The Innovation that Failed, 22 NEW ENG. L. REV. 

643, 644 (1988).  

154   Courtney G. Persons, Sex in the Sunlight: The Effectiveness, Efficiency, Constitutionality, 

and Advisability of Publishing Names and Pictures of Prostitutes’ Patrons, 49 VAND. L. 

REV. 1525, 1546-1547 (1996).  

 Steven Shavell, Individual Precautions to Prevent Theft: Private Versus, לדוגמה, ראו   155

Socially Optimal Behavior, 11 INT’L REV. L. & ECON. 123 (1991).  
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אמצעי מיגו� סמויי� לא יוצרי� בעיה של , לעומת זאת 156.פשיעה ליעדי� לא מוגני�
 ולכ� לא ,שכ� פושע פוטנציאלי לא מודע לקיומו של אמצעי המיגו�, העתקת פשיעה

  157.ממוגנתיעתיק את פעילותו למטרה לא 
מכלול המדיניות שאזור מאמ� בנוגע למניעת פשיעה דומה במידה רבה מאוד לגדר 

מדיניות למניעת פשיעה מעלה את העלות של ביצוע הפשע , בדומה לגדר. המקיפה אותו
מדיניות היא מטבעה דבר פומבי וגלוי הידוע לעברייני� פוטנציאליי� , כמו כ�. באזור

צפוי שיהיה לרשויות שלטו� אזורי תמרי� להשקיע , אתלאור ז. בזמ� תכנו� פעילות�
 קחו לדוגמה את ההחלטה שרשות צריכה 158.באופ� עוד� ולא יעיל במניעת פשיעה

: לקבל בנוגע לכמות המשאבי� הכספיי� שעליה להשקיע בכוח השיטור העירוני שלה
פוס הקצאת משאבי� כספיי� נוספי� לכוח השיטור תוביל להעלאת ההסתברות לת, ככלל

העלאת הסנקציה הצפויה . וכתוצאה מכ� להעלאת הסנקציה הצפויה באזור, עברייני�
דבר שיחייב אזורי� אלה , באזור אחד צפויה לגרו� להעתקת פשיעה לאזורי� שכני�

לאור� זמ� . להתאי� את הוצאות מניעת הפשיעה שלה� לאלה של האזור הראשו�
בו כל צד מקדיש יותר ויותר משאבי� ש" מרו� חימוש"הצדדי� עשויי� להיכנס למעי� 

, נית� לומר כי במערכת שלטונית מבוזרת, באופ� כללי יותר. לתחו� הטיפול בפשע
רשויות אזוריות עלולות להיות במצב שבו ה� נאלצות להעלות את הסנקציה הצפויה 

  159.לרמות לא יעילות
בשלב זה . עד כה עסקתי בניתוח של כלי מדיניות שוני� הנוגעי� להעתקת פשיעה

ולהדגי� כי ג� , ברצוני לפנות ולנתח את אות� כלי מדיניות הנוגעי� להעתקת פושעי�
מדיניות הגליה מפורשת . ביחס לכלי מדיניות אלה תוצאות הניתוח ה� אמביוולנטיות

ולכ� ייתכ� , יוצרת החצנות שליליות בצורה ברורה למדי, כדוגמת מדיניות ההגליה לאילת
עשו שימוש מופרז בכלי זה שכ� ה� לא תתחשבנה בעלויות שה� שרשויות אזוריות י

 
156   Robert W. Helsley & William C. Strange, Gated Communities and the Economic 

Geography of Crime, 46 J. OF URB. ECON. 80, 94 (1999). 
אמצעי מיגו� סמויי� יוצרי� החצנות חיוביות שכ� ה� מגבירי� את הסתברות התפיסה של , למעשה   157

לבחינה כמותית של ההרתעה שנוצרת על ידי מיגו� סמוי . י� הרתעה כלליתעברייני� ובכ� מייצר

 Ian Ayres & Steven D. Levitt, Measuring Positive Externalities fromלמכוניות ראו 

Unobservable Victim Precaution: An Empirical Analysis of Lojack, 113 Q. J. OF ECON. 43 

(1998).  

  .1861�1860' בעמ, 1ש "לעיל ה, Teichmanראו    158

וממנה , הנחת המוצא של הניתוח בטקסט היא שיש רמה יעילה של הוצאה ציבורית למניעת פשיעה   159

ג� א� התייחסות לרמה יעילה של פשיעה עלולה . נית� ג� לגזור את הרמה היעילה של הפשיעה

הרי מרגע שרואי� במניעת פשיעה עוד , ת של חלק מ� הקוראי�להתנגש בחלק מ� התובנות הבסיסיו

מוב� כי הרמה הרצויה של שירות זה היא , אחד מ� השירותי� הציבוריי� שממשלה מספקת לתושביה

 Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economicלניתוח כללי של הסוגיה ראו . סופית

Approach, 76 J. POL. ECON. 169 (1968) . 
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בהחלט ייתכ� שהגליה היא סנקציה יעילה , מאיד� גיסא. מעמיסות על אזורי� אחרי�
 הגליה אינה מחייבת הקמת – כליאה –בניגוד לצורת הענישה המקובלת . וזולה יחסית

כולי� להמשי� לעבוד פרטי� המוענשי� בהגליה י: יתרה מכ�. מער� יקר של בתי סוהר
אפשר לפסול את השימוש � לאור זאת אי. בניגוד למצב� של פרטי� נכלאי�, ולייצר

הגליה יכולה לשמש חלק ממער� , למשל, כ�. בעונש ההגליה כשלעצמו מטעמי יעילות
שכ� קרבה פיזית לקרב� , כלי הענישה במקרי� לא חמורי� של עבירות על רקע אישי

בעוד , היא הכרחית לעבריינות חוזרת) ילדו וכיוצא באלה, אשת העבריי�(הספציפי 
ולכ� עשוי , העבריי� אדיש ביחס לזהות הקרב�) כמו עבירות רכוש(שבהקשרי� אחרי� 

   160.להמשי� ולפשוע במקו� שאליו הוגלה
אשר למדיניות שנועדה להקשות על חייה� של עברייני� מועדי� ולעודד את 

ויות למצוא את עצמ� במצב דומה למצב שבו ה� רשויות שלטו� אזוריות עש, הגירת�
ברגע שאזור מסוי� מאמ� מדיניות קשוחה . נמצאות ביחס לקביעת הסנקציה הצפויה

אזורי� שכני� עשויי� למצוא את עצמ� מחויבי� , לגבי אנשי� המועדי� לעבריינות
 מרו� זה עשוי לגרו�. לאמ� מדיניות דומה כדי למנוע הגירה של אנשי� אלה לשטח�

. לאזורי� השוני� להוציא משאבי� כספיי� שבאופ� קיבוצי ה� היו מעדיפי� לא להוציא
אזורי� המעונייני� לקד� . מרו� זה ג� עשוי לבוא לידי ביטוי בערכי� לא מוניטריי�

חמלה וכיוצא באלה עשויי� להתקשות להג� על , ערכי� כדוגמת הגנה על הפרטיות
� מאזורי� שאינ� חולקי� אית� את הרצו� להג� ערכי� אלה אל מול הגירה של עברייני

. לביזור הטיפול בעברייני� מועדי� עשויי� להיות ג� יתרונות, מצד שני. על ערכי� אלה
הברית �יש למדינות השונות בארצות, למשל, בתחו� הטיפול בעברייני מי� משוחררי�

של עברייני ) ה הגעלמנועאו (תמרי� חזק לאמ� חקיקה קשוחה בתחו� כדי לעודד עזיבה 
. ביזור החקיקה בתחו� מאפשר למדינות להתנסות בדרכי טיפול חדשות, ע� זאת. מי�

  .ני הטיפול עשויי� להוביל לתוצאות חיוביותלאופלימוד וניסוי אלה בנוגע , לאור� זמ�

 הממד החלוקתי. 2

אול� לרעיונות המוצגי� , עד כה התמקד הניתוח בחלק זה של המאמר במישור היעילות
ניתוח מלא של ההשלכות החלוקתיות של . במאמר יש השלכות ג� במישור החלוקתי

שכ� חלוקת העושר , מדיניות מסוימת הוא הכרחי לבחירה בי� קווי מדיניות חלופיי�
היא , בסופו של דבר,  שהשאתה–בחברה משפיעה באופ� ישיר על רווחת� של הפרטי� 

פול בפשיעה יכולות להיות השפעות לביזור הטי, כפי שיובהר להל�. יעד המדיניות
לאור זאת יש לתת את הדעת ליצירת מנגנוני� שיתקנו את . לכת� חלוקתיות מרחיקות

  .העיוותי� העשויי� להיווצר כתוצאה מביזור

 
בה� , שופט צבי גורפינקל להתיר לשני עברייני�המזכיר את החלטתו של , 114ש "לעיל ה, ראו זינו   160

 . לבצע עבודות שירות באילת, רלי אבוטבול'צ
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 ככל ,ביזור האספקה של מוצרי� ציבוריי� גור� לחוסר שוויו� באספקת מוצרי� אלה
,  א�161.חינת היכולות התקציביות שלה�שהיחידות הפוליטיות האזוריות אינ� שוות מב

משנה המממנות את פעילות� ממיסוי של הכנסות � מדינה מורכבת משתי יחידות, לדוגמה
ומסיבה חיצונית כלשהי ביחידה אחת מרוכזי� תושבי� בעלי כישורי� הבאי� , תושביה�

 162.הרי שליחידה זו יהיו תקבולי מס גבוהי� יותר, לידי ביטוי בכ� ששכר� גבוה יותר
פועל יוצא מכ� הוא שיחידה זו תוכל להעניק לתושביה שירותי� ציבוריי� ברמה גבוהה 

במצב דברי� זה שני תושבי� שה� לכאורה שווי� ימצאו את עצמ� במצב כלכלי . יותר
שוויו� כזה עלול ליצור תמריצי� � חוסר: יתרה מכ�. שונה בשל מקו� התושבות שלה�
   163.ס ולא בשל יצירת ער� חברתי אמיתילהגירה המ!נעת א� ורק משיקולי מ

 ההמסקנה המתבקשת מ� התאורי, א� נעבור לבחו� את נושא הטיפול בפשיעה
שפותחה במאמר זה היא שביזור של מער� הטיפול בפשיעה עשוי להשפיע על זהות� 

לכאורה נית� היה לטעו� כי רשויות שהסבל שנגר� לתושביה� . של קרבנות הפשיעה
וכ� , יותר תבחרנה להקדיש משאבי� רבי� יותר ללוחמה בפשיעהמפשיעה הוא גדול 

, כ�. הפשיעה תועתק לרשויות שבה� הסבל הנגר� לתושביה� מפשיעה הוא יחסית קט�
, ח"מובילה לגניבת רכוש בשווי עשרת אלפי� ש' א� פריצה לבית ביישוב א, למשל

לש� (ח "� שמובילה לגניבת רכוש בשווי מאה אל' ואילו פריצה לבית ביישוב ב
ת נניח שהגנב מוכר את הרכוש הגנוב בשני המקרי� תמורת שבריר מערכו ט!   ְהפש 

, יוציאו סכומי� עודפי� על טיפול בפשיעה' נית� לצפות שהתושבי� ביישוב ב, )האמיתי
שכ� א� , במונחי יעילות תוצאה זו עשויה להיות רצויה. 'וכ� הפשיעה תועתק ליישוב א

עדיי� ס� הרווחה החברתית ', הסיטו פעילות עבריינית ליישוב ארק ' א� מאמצי יישוב ב
   164.ה� קטני� יותר' גדל שכ� נזקי הפשיעה ביישוב א

ניתוח זה מתעל� מהשפעת העושר הראשוני על ההחלטות ביישובי� , ע� זאת
קהילות שיש לה� משאבי� רבי� יותר יכולות להשתמש במשאבי� אלה כדי . השוני�

 לקהילות חלשות יותר על ידי הגדלה של תקציבי הטיפול לגרו� להעתקת פשיעה
ירידה בשווי המקרקעי� ככל שעליית פשיעה באזור מסוי� גורמת ל: יתרה מכ�. בפשיעה

 אפשר שייווצר תהלי� מתמש� – וכפועל יוצא מכ� לירידת עושר� של הגרי� בו –שבו 
יודגש כי ההשקעה העודפת של . שבו פשע מופנה לקהילות עניות וגור� להנצחת עוניי�
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 מניעת ÂÎÈ¯ÚÓ˙רשויות עשירות במניעת פשיעה לא משקפת בהכרח את העובדה שה� 
 �השוק לטיפול בפשע מודד את נכונות, כמו כל שוק אחר. ות עניותפשיעה יותר מרשוי

הוא לא מודד ; של שחקני� לשל� תמורת טובי� בהינת� חלוקה ראשונית של משאבי�
כש� שאי� שו� סיבה להניח שאד� עשיר . את הרצו� הסובייקטיבי של צדדי� בטובי�

כ� ג� ,  לממ� את רכישת�שצור� פטריות כמהי� נהנה מה� יותר מאד� עני שאי� ביכולתו
נקודה זו . אי� סיבה הכרחית להניח שפשע גור� סבל גדול יותר לתושבי� ביישוב עשיר

אי� סיבה הכרחית להניח שסבלו : כלומר, עשויה להיות נכונה בהקשר של עבירות רכוש
ח נמו� מסבלו של אד� "שנגנב ממנו רכוש בשווי עשרת אלפי� ש' של אד� ביישוב א

תוק� א� � נקודה זו מקבלת משנה. ח"שנגנב ממנו רכוש בשווי מאה אל� ש' ביישוב ב
מביאי� בחשבו� שא� עבירות רכוש שבה� אי� לעבריי� כל רצו� לפגוע בקרב� עלולות 

, כ�. להידרדר לעבירות חמורות יותר שמעורבת בה� פגיעה פיזית או נפשית בקורבנות
� למרות שחשב שאי� בו א� אחד פור� עשוי לפרו� בטעות לבית שיש בו אנשי, למשל

  . ברגע הפריצה
מאמר זה אמנ� איננו עוסק בבחינה אמפירית מדויקת של ההשפעות החלוקתיות של 

א� דומה כי חלק ניכר מהדוגמאות שתוארו בו , מגמת ביזור הטיפול בפשיעה בישראל
ה מצביעות על מגמה של העתקת פשיעה מאזורי� מבוססי� לאזורי� חלשי� יותר מבחינ

 נסקרו במאמר ה� יישובי� קטני� �חלק ניכר מהיישובי� שפעולותיה, ראשית. כלכלית
. רעננה ורמת השרו�, רעות�מכבי�, ארסו�, רמת אפעל, ומבוססי� כדוגמת כפר שמריהו

שכ� מצב� הפיסקאלי טוב בהרבה , אגרסיביותלממ� תכניות מיגו� יישובי� כאלה יכולי� 
 ,לוסיית� צורכת שירותי רווחה רבי� מחד גיסאשאוכ, ממצב� של יישובי� עניי�

מתחמי המגורי� המגודרי� , שנית. ומתקשה בתשלו� מסי� עירוניי� מאיד� גיסא
המשווקי� לשכבות , שהקמת� הוצגה במאמר זה ה� רוב� ככול� מתחמי יוקרה

במוב� זה המאמר מצטר� לכתיבה קיימת המתארת כיצד ביזור . המבוססות בלבד
 מוצרי� ציבוריי� בישראל מנציח את חוסר השוויו� בחברה השליטה באספקת

  165.הישראלית

  בניית מערכת אופטימלית לטיפול בפשיעה  .3

בשלב זה ברצוני לפנות , לאחר הצגת המצב התחרותי וההשלכות האפשריות של תחרות
לאור . להצגת מסקנות המדיניות העיקריות הנובעות מ� הניתוח שהוצג במאמר זה

, )ולא כל שכ� באר�, בעול�(ובשל היעדרו של מחקר אמפירי בתחו� , �המשתני� הרבי
תחת זאת . לאכיפת חוק  מערכת אופטימליתתאי� בכוונתי להציג תכנית מפורטת לבניי

אנסה לשרטט בקווי� כלליי� את המאפייני� המרכזיי� של מערכת שלטונית ראויה 
יות שעמ� יש להתמודד ולהצי� אל פני השטח את הדילמות המרכז, לטיפול בפשיעה

 
 .161ש " הלעיל, "מקו� הצדק"צבי �רוז�; 11ש "לעיל ה, בלנקראו    165



  ט"תשס לט משפטי
  דורו� טייכמ�

38  

אנצל את ההזדמנות כדי לנתח באופ� ביקורתי כמה מכלי , נוס� על זאת. בהקשר זה
  .המדיניות המשמשי� באר�

)‡ (‰ÈˆÏÂ‚¯ ÏÂÓ ˙Â¯Á˙  
יש להתמודד ע� הבעיות ) א� בכלל(בשלב הראשו� ברצוני לבחו� את השאלה כיצד 

בטר� אפנה להצגת ,  זאתע�. אזורית בתחו� הטיפול בפשיעה� הנובעות מתחרות בי�
על א� שמטבע הדברי� מאמר כזה , ראשית. הדברי� ברצוני להעיר שתי הערות מקדימות

אזורית בתחו� � הרי כפי שהוצג לעיל בהרחבה יש לתחרות בי�, מתמקד בפתרו� בעיות
וייתכ� כי יתרונות אלה מצדיקי� מדיניות של , הטיפול בפשיעה יתרונות רבי�

אזורית בתחו� מניעת הפשע נמצא רק � חקר התחרות הבי�, שנית. התערבות בתחו�� אי
ולפני שמאמצי� המלצות מדיניות כלשה� ראוי להקדיש מאמ� לבחינה , בחיתוליו

  .אמפירית של התאוריה
מקו� טוב להתחיל לבחו� את ההתמודדות האפשרית ע� בעיית תחרות לא יעילה 

יש לה� , יות נתונות במצב לא יעילא� הרשו, ככלות הכול. הוא ברשויות האזוריות עצמ�
ההנחה שרשויות אזוריות מתחרות באופ� לא יעיל בנויה . תמרי� למצוא פתרו� למצב זה

על ההנחה כי בקובע� מדיניות למניעת פשיעה הרשויות נתונות במצב של משחק תחרותי 
מת הטענה כי נית� לתאר התנהגות של צדדי� כנתוני� בדיל, אול�. דוגמת דילמת האסיר

, ראשית. אסיר בנויה על כמה הנחות שבאופ� מובנה מקשות על קיומו של שיתו� פעולה
הצדדי� במשחק , שנית; פעמי זה מול זה�בדילמת אסיר השחקני� משחקי� באופ� חד

השחקני� לא , לבסו�;  בלי לדעת את החלטת הצד שכנגדתמקבלי� החלטה סימולטני
. בוחרי� את האופ� בו ה� מעונייני� לשחקמסוגלי� לתקשר בינ� לבי� עצמ� בטר� ה� 

בחינה פרטנית של הנחות אלו מלמדת שהמודל התחרותי הקלאסי לא מתאר באופ� מלא 
רשויות אינ� ישויות . את התנאי� לקבלת החלטות שבה� רשויות אזוריות מתפקדות

המצפות לקבל , מדובר בישויות בעלות אופק חיי� ארו�; המקבלות החלטה יחידה
ברוב המקרי� מדיניות ציבורית היא עניי� : יתרה מכ�.  רבות שישפיעו זו על זוהחלטות

כ� שרשויות לא יכולות לפעול לאור� זמ� באופ� אופורטוניסטי זו מאחורי , פומבי וגלוי
. שחקני� עשויי� לפתח כלי� שיסייעו לה� לשת� פעולה זה ע� זה, במצב זה. גבה של זו

שיתו� פעולה לא פורמלי :  להיות פורמלי ולא פורמלישיתו� הפעולה בי� רשויות יכול
,  לעומת זאת166.המבוססות על נורמה של שיתו� פעולה, מתבסס על הבנות בשתיקה

שיתו� פעולה פורמלי מבוסס על הסכמי� בי� רשויות המונעי� התנהגות 
רשויות אזוריות בישראל יכולות להקי� איגוד ערי� , למשל,  כ�167.אופורטוניסטית

 
166   Teichman ,1866�1864' בעמ, 1ש " הלעיל.  

 .ש�   167
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אזורי ולמנוע תחרות המבוססת על יצירת החצנות �  לבסס שיתו� פעולה בי�היכול
  168.שליליות

דר� התמודדות חלופית ע� בעיה של תחרות לא יעילה היא השימוש ברגולציה מצד 
 לגרו� להעתקת פשיעה הוא הרצו� תהכוח הדוח� מאחורי ניסיונו. השלטו� המרכזי

עביר את הסמכות לקבלת החלטות א� נ. להחצי� פעילות שלילית לאזורי� שכני�
 ולא ברווחת� של –המעוניי� בהשאת הרווחה של כלל תושבי המדינה , לשלטו� המרכזי

 אזי השלטו� המרכזי יקבל החלטות המפנימות את מלוא –תושבי אזור כלשהו בלבד 
הפנמה זו של ההחצנות השליליות הנגרמות כתוצאה מטיפול . המשמעויות שלה�

ופו של דבר להוביל לאימו� של כלי מדיניות יעילי� ולדחיית� של צפויה בס, בפשיעה
השלטו� המרכזי יכול לשלוט במדיניות . כלי מדיניות שאינ� מקדמי� את רווחת הכלל

הוא יכול לבזר את סמכויות הביצוע לשלטו� , ראשית: הטיפול בפשיעה בשני אופני�
, למשל, כ�. ת תפקידוהאזורי תו� פיקוח על האופ� שבו השלטו� האזורי ממלא א

תו� מת� הוראות , השלטו� המרכזי יכול לבזר את השליטה במשטרה לרשויות האזוריות
ברורות לגבי היק� התקציב של כל יחידת שיטור מקומי ולגבי אופ� השימוש בתקציב 

כפי שהדבר מתקיי� כיו� , השלטו� המרכזי יכול להלאי� תחו� פעילות מסוי�, שנית; זה
אי� בדעתי לתח� קווי גבול ברורי� בי� השלטו� המרכזי . ור בישראלבשירותי השיט

תחת זאת אפנה עתה לתאר באופ� כללי את הצעדי� . לשלטו� המקומי במאמר ראשוני זה
האפשריי� שהשלטו� המרכזי בישראל יכול לנקוט כדי לטפל בחלק מ� הנושאי� שהוצגו 

  .במאמר

)· (ÈÏÈÏÙ‰ ËÙ˘Ó· ‰ËÈÏ˘‰  
לבחו� היא מה מידת העצמאות שראוי להעניק לשלטו� המקומי שאלה ראשונה שיש 

כיו� תחומי הליבה של המשפט הפלילי מוסדרי� על . בקביעת תוכנו של המשפט הפלילי
ביזור השליטה על תוכנו של המשפט הפלילי . ידי חקיקה לאומית במסגרת חוק העונשי�

איסורי� הפליליי� ועל לרשויות אזוריות יאפשר לרשויות אלה להשפיע על תוכנ� של ה
אזור כלשהו יוכל להתיר קיומה של , למשל, כ�. רמת הענישה הקבועה ביחס לכל איסור

בזמ� שאזור אחר יוכל להחמיר או להקל את רמת , פעילות האסורה באזורי� אחרי�
  .הענישה ביחס לקבוצה מסוימת של עבירות

ליטה ברמת המודל שהוצג במאמר זה מציג תשובה ברורה יחסית לשאלת הש
גובה העונש הוא המשתנה , מבי� כל משתני המדיניות בתחו� המשפט הפלילי: הענישה

ענישה גבוהה . שבו הסיכוי לתחרות לא יעילה בי� רשויות אזוריות הוא הגבוה ביותר
ברמה האזורית משבשת את תפריט הענישה הלאומי ועלולה לגרו� להעתקת פשיעה בי� 

אזורית בממד צר זה � על יתרונות גדולי� בתחרות בי�כמו כ� קשה להצביע . אזורי�

 
צבי �לניתוח ביקורתי של ההסדר החקיקתי ראו רוז�. 48ח "ס, 1955�ו"התשט, ראו חוק איגודי ערי�   168
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, כמו כ�. שוני ברמת הענישה לא מהווה בסיס לניסיונות מדיניות חדשניי� במיוחד. בלבד
לרשויות אזוריות אי� יתרו� מבחינת המידע העומד לרשות� לצור� הקביעה א� יש 

כל עוד השלטו� : יתרה מזאת. להוסי� חודש או חודשיי� מאסר לעונש של עבירה כלשהי
העברת , )על ידי תפעול בתי הכלא(המרכזי הוא זה שנושא בעלות הענישה בפועל 

השליטה על קביעת רמת הענישה לידי הרשויות האזוריות עלולה לגרו� למצב שבו 
 לאור זאת 169.הגור� המקבל את החלטות המדיניות החשובות לא נושא בעלות שלה�

  .יטת השלטו� המרכזי בקביעת רמת הענישהדומה כי ראוי להמשי� ולשמר את של
חלק . באשר לשאלת השליטה בהגדרת האיסורי� הפליליי� הדברי� מורכבי� יותר

סמכות להגדרת עבירות לרשויות הניכר מ� הטיעוני� שהוצגו לעיל תומכי� בביזור 
ביזור . אוכלוסיות שונות נבדלות זו מזו ביחס לתפיסת� המוסרית, ראשית. אזוריות

ות לרשויות מקומיות יאפשר לה� להתאי� את העבירות הפליליות החלות על אנשי סמכוי
קהילה מסוימת עשויה לראות הימורי� כתופעה , לדוגמה, כ�. הקהילה לטעמי� שלה�

בזמ� שקהילות אחרות רואות פסול , שאי� בה כל פסול מוסרי ולהתיר הימורי� בתחומה
לי� במאפייני� הכלכליי� של אזורי� ההבד,  שנית170;בתופעה ואוסרות אותה בתחומ�

אזור שמסיבה , משלל, כ�. שוני� עשויי� להכתיב שוני בהגדרת העבירות באזורי�
עשוי לחוקק חקיקה מיוחדת , הפ� מוקד לפעילות של פשיעה מאורגנתחיצונית כלשהי 

ביזור החקיקה יאפשר לבחו� את ההשלכות ,  שלישית171;שתתאי� לנסיבותיו המיוחדות
א� להמשי� את דוגמת . ת חקיקה מקומיות לפני אימוצ� ברמה הלאומיתשל יזמו

הרי שכל יזמה מקומית לטיפול בפשע מאורג� תוכל , החקיקה הנוגעת לפשע מאורג�
  .להיבח� לפני שתאומ� על ידי אזורי� אחרי� או על ידי השלטו� המרכזי

� כמה בצד יתרונות אלה של ביזור הסמכות להגדרת העבירה יש להביא בחשבו
הסמכות להגדרת עבירות עשויה לשמש , ראשית. חסרונות של מהל� מדיניות כזה

. רשויות כדי להעלות בפועל את רמת הענישה בעבירות קיימות באמצעות הגדרת� מחדש
רשות מקומית תוכל להעלות בפועל את רמת הענישה של עבירת הגניבה , לדוגמה, כ�

גניבה מבית , מטפלות בגניבה של כלי רכבבעזרת הגדרה של שורת עבירות מיוחדות ה
כ� יוצא שכל החסרונות של מת� חופש פעולה .  באלהוצאגניבה מבית עסק וכי, פרטי

לרשויות אזוריות בתחו� ההגדרה של רמת הענישה יועתקו לתחו� של הגדרת העבירה 
דר� אפשרית להתמודד ע� מצב זה היא להגביל את התחומי� שבה� י!תר . עצמה

 
. דר� אפשרית לטפל בבעיה זו היא היטל ענישה על כל רשות אזורית שתשלח אד� לעונש מאסר   169

 .מדיניות כזו תגרו� לרשות האזורית להפני� את העלות של ענישת עברייני�
ור אזורית כשתושבי אזור כלשהו מגיעי� להמר באז�ההנחה בדוגמה היא שאי� החצנה שלילית בי�   170

 .שכ�
שלטו� מרכזי הקשוב לבעיות של אזור ספציפי הסובל מבעיות של פשיעה מאורגנת עשוי , לכאורה   171

דומה שיהיה זה סביר להניח כי חקיקה , ע� זאת. באותה מידה לחוקק חוק לאומי המטפל בבעיה

 .מקומית תתקבל במהירות רבה יותר מחקיקה לאומית
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לעתי� הרשות המקומית יכולה דווקא להרוויח ,  שנית.ת אזוריות להגדיר עבירותלרשויו
בעוד שחלק מ� הנזקי� הנגרמי� על ידי ביצוע , מכ� שעבירות מבוצעות בתחומה

במצב דברי� כזה עשוי להיות . העבירות נגרמי� מחו� לאזור שבו מבוצעת הפעילות
א� , למשל. מית ראוי היה לאסורלרשות המקומית תמרי� להתיר פעילות שבראייה לאו

על ידי קביעת ארנונה (הרשות המקומית יכולה להרוויח מהתרת סחר בסמי� בתחומה 
בעוד שחלק גדול מנזקי סמי� אלה , )מיוחדת וגבוהה לעסקי� העוסקי� בסחר בסמי�

 .יש הצדקה לרגולציה לאומית של פעילות הסחר בסמי�, מוחצני� לאזורי� אחרי�
מכויות בתחו� עיצוב הדי� הפלילי לרשויות מקומיות עלול לגרו� מת� ס, שלישית

לעימות בי� התפיסות המוסריות של קהילות מקומיות לבי� התפיסה המוסרית של כלל 
עימותי� כאלה יכולי� לבוא לידי ביטוי על דר� ביטול של איסורי� פליליי� . הציבור

ת שונות המשקפות תפיסת ביטול עבירו, לדוגמה(שהוכתבו על ידי השלטו� המרכזי 
או על דר� הוספה של איסורי� פליליי� החורגי� ; )עול� כלשהי ביחס למעמד האשה

). איסור על קיו� יחסי מי� הומוסקסואליי�, למשל(מתפיסותיו של רוב הציבור במדינה 
דיו� מלא בגבולות השימוש הראוי במשפט הפלילי בהקשרי� כאלה חורג ממסגרת הדיו� 

 בהקשר הנוכחי אסתפק בקביעה כי לאור השסעי� העמוקי� בחברה ;של מאמר זה
הענקת כוח , תולאור העובדה שחלק משסעי� אלה חופפי� לחלוקה גאוגרפי, הישראלית

  .לקהילות מקומיות להגדיר איסורי� פליליי� צפויה לעורר התדיינות משפטית רבה

)‚ ( ‰ËÈÏ˘‰‰ÙÈÎ‡·  

ות אזוריות בישראל אי� שליטה על הדי� העובדה שלרשוי, כפי שהודג� לעיל בהרחבה

דוחפת אות� להתחרות בינ� לבי� עצמ� בתחומי האכיפה כדי להגדיל , הפלילי המהותי

תחרות זו נעשית לרוב באפיקי� צדדיי� . את הסתברות התפיסה של עברייני� בתחומ�

 המודל. שכ� ככלל מער� אכיפת החוק בישראל נתו� לשליטת השלטו� המרכזי, ונסתרי�

שהוצג במאמר זה הצביע על כ� שראוי לבחו� ביזור של חלק מסמכויות האכיפה 

ביזור כזה יוכל להתאי� את האכיפה לטעמי� השוני� של . בישראל לשלטו� האזורי

ולאפשר התנסות בצורות , להצי� על פני השטח גורמי אכיפה לא יעילי�, האזרחי�

 בניגוד להעלאה סתמית של רמת –תחרות בתחו� האכיפה : יתרה מכ�. אכיפה מגוונות

יודגש . נאכ�  עשויה לייצר ער� חברתי ממשי בדמות שיפור האופ� שבו החוק–הענישה 

כי אי� באמור כדי להוות קריאה לביזור מוחלט ומיידי של סמכויות האכיפה לרמה 

י . המקומית תו� הקמה של כוחות משטרה עירוניי� בישראל  /                      ִ ִ  קו הפעולה הראוי הוא א 

תו� מדידה של השפעות המדיניות בשטח ורגולציה של כוחות האכיפה , ושקול

הדברי� נאמרי� בזהירות אל נוכח ההכרה שג� א� השלטו� המרכזי ינסה . המקומיי�

: בשל כמה טעמי�, הוא לא בהכרח יצליח לעשות זאת, אזורית� לשלוט בתחרות הבי�

.  פשוטה בהקשרי� רבי� הגבול בי� המותר לאסור היא משימה לאיקביעת קוו, ראשית

. את נושא השימוש בפיתוח הסביבתי כאמצעי לעידוד העתקת פשיעה, לדוגמה, קחו



  ט"תשס לט משפטי
  דורו� טייכמ�

42  

המכיר את , דומה כי נושא זה מתאי� באופ� טבעי לטיפול על ידי השלטו� המקומי

כמו כ� סביר להניח שלרוב המכריע של . הצרכי� הספציפיי� של כל קהילה וקהילה

לאור זאת יש . � כל השפעה על מיקומ� של מעשי פשיעההגני� הציבוריי� באר� אי

מניעת , שנית; להניח שהעלות הכרוכה ברגולציה של נושא כגו� זה תהיה רבה מתועלתה

יש לזכור שהתחרות בי� רשויות מקומיות שתועדה במאמר . תחרות היא משימה מורכבת

ות למדי בתחו� זה מתקיימת במבנה שלטוני שבו יש לרשויות מקומיות סמכויות מוגבל

השלטו� המרכזי עלול , ככל שיורחבו סמכויות השלטו� המקומי בהקשר זה. אכיפת החוק

  .לאבד שליטה על אפיקי הפעולה השוני� שנוקטות רשויות אזוריות
הדיו� בשאלת השליטה באכיפה מעלה על פני השטח את השאלות החלוקתיות 

ויות מבוססות יכולות לגרו� שכ� באמצעות השקעה עודפת באכיפה רש, שהוצגו לעיל
הג� שיש להיות מודעי� ,  במישור העקרוני172.להעתקת פשיעה לרשויות חלשות יותר

אי� לאפשר לשיקולי� אלה למנוע את ביזור הטיפול בפשיעה , לשאלות החלוקתיות
הנובעות מחוסר , הדר� הראויה לטפל בבעיות החלוקתיות. ועידוד תחרות בתחו�

היא בעזרת תשלומי העברה שיאפשרו לרשויות , רשויותהשוויו� במשאבי� בי� 
שעומדי� לרשות� משאבי� מוגבלי� לתקצב את המנגנוני� המקומיי� לטיפול בפשיעה 

א� בחינה של הנתוני� תוביל למסקנה , לדוגמה, כ�.  ולא בעזרת מניעת תחרות יעילה–
הרי שהשלטו� , כי ראוי לבזר את הטיפול במכלול עבירות הרכוש לרשויות האזוריות

 שיאפשרו לרשויות אלה �המרכזי יכול להקצות לרשויות חלשות תקציבי� ייעודיי
יתרו� הפיצול בי� השאלה בדבר אופ� . להתחרות באופ� שוויוני ע� רשויות חזקות מה�

הבנייה של המער� השלטוני האופטימלי לבי� בחינת ההשלכות החלוקתיות של בניית 
,  התושבי�כללוח כזו מאפשרת להשיא את הרווחה של מער� זה נעו� בכ� שצורת נית

כדי להבי� טענה זו הניחו שיש שתי . תו� נטרול מלא של ההשלכות החלוקתיות
 היא ההראשונה היא שוויונית והשניי: אפשרויות לבניית המער� השלטוני בתחו� מסוי�

יל מ� היות שהמבנה השלטוני השני יע. פחות שוויונית ממנה א� יותר יעילה ממנה
בחירה בו תגדיל את העוגה המצרפית באופ� שיאפשר תשלו� , המבנה השלטוני הראשו�

פיצוי (וה� יפוצו באופ� מלא , העברה לאלה שנפגעו מ� המעבר לצורה השלטונית הזו
  173. ועדיי� ייוותר עוד� לשימושי� נוספי�–) ממשי ולא היפותטי

שלטו� המרכזי ע� השלטו� דומה שבחינת המציאות הפוליטית של יחסי ה, ע� זאת
בעשורי� האחרוני� נית� . המקומי בישראל מלמדת שפתרו� תאורטי זה איננו מעשי כיו�

להצביע על מגמה של הקטנת המימו� של רשויות מקומיות על ידי השלטו� המרכזי 

 
 . למאמר זה2.ראו לעיל חלק ג   172
 Louis Kaplow & Steven Shavell, Whyו טיעו� דומה בתחו� בחירת הכללי� המשפטיי� ראו לק   173

the Legal System is Less Efficient than the Income Tax in Redistributing Income, 23 J. 

LEGAL STUD. 667 (1994).  
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מענקי " מגמה זו באה בד בבד ע� התפתחות� של 174.וגידול במימו� העצמי שלה�
שנועדו לקד� אספקה שוויונית יותר של שירותי� ברשויות , מרכזימצד השלטו� ה" איזו�

מענקי האיזו� סובלי� משני חסרונות מרכזיי� הפוגמי� ביכולת ,  ע� זאת175.המקומיות
שליטתו , ראשית:  לרשויות עניותעשירותשלה� להשוות את מישור התחרות בי� רשויות 

ת תקציבי� על בסיס לא של שר הפני� בשיעור� של מענקי האיזו� מובילה להקצא
יישובי� ערביי� , למשל, כ�. המונע יצירת שוויו� אמיתי בי� רשויות מקומיות, שוויוני

 176.קטני� זכו באופ� עקיב במענקי איזו� נמוכי� יותר מיישובי� יהודיי� מקבילי�
בהקשר של טיפול בפשיעה זהו ממצא מדאיג בהתחשב בעובדה שיש נתוני� המצביעי� 

על ,  שנית177;י� ערביי� זוכי� כבר כיו� לפחות שיטור מיישובי� יהודיי�על כ� שיישוב
תכלית� של מענקי האיזו� איננה השוואת התנאי� , פי ראייתו של משרד הפני�

 לרשויות עניות ÈÏÓÈ�ÈÓבטחת תקציב ההפיסקליי� בי� הרשויות המקומיות השונות אלא 
אפשר לדבר על יצירת � י במצב דברי� זה שוב א178".מעל למי�"כדי לשמור אות� 

שאינה מושפעת באופ� מהותי מרמת העושר הראשונית של , אזורית� תשתית לתחרות בי�
לאור זאת דומה שכל עוד מער� התקצוב של השלטו� המקומי . הקהילות השונות

ביזור הטיפול בפשיעה ילווה בשינוי של , בישראל לא יעבור רפורמה שתקד� שוויו�
  .ובהעתקת חלק ממנה לקהילות חלשותהתפלגות הפשיעה בישראל 

�מסגרת הדיו� שהוצגה מהווה בסיס לתחילת הדיו� בשאלת הרגולציה של , לבסו
כאשר עוברי� לבחו� את המלצות המדיניות הנוגעות להקמת� . מתחמי מגורי� מגודרי�

. של מתחמי מגורי� מגודרי� נית� לראות מהפ� בתפקיד שיש ליחס לרשויות אזוריות
ה� מחלקי� את . ודרי� מהווי� מדרגה נוספת במער� הביזור המרחבימתחמי� מג

משנה בעזרת משאבי� של � שלטונית הבסיסית ביותר ליחידות�היחידה המרחבית
ה של הרשות המקומית ביחס למתחמי� אלה הוא של תפקיד, לאור זאת. הסקטור הפרטי

סוד של מתחמי� בעיית הי. המשיא את רווחת� של כלל תושבי האזור, "מתכנ� מרכזי"
 כיוו� 179.מגודרי� בהקשר הנדו� במאמר היא ההחצנה השלילית בדמות העתקת פשיעה

אחד שרשויות יכולות ללכת בו כדי לטפל באות� החצנות הוא מניעת הקמת� של 

 
דינה ראו ישי בלנק לתיאור מלא של התפתחות מימו� הרשויות המקומיות בישראל מאז קו� המ   174

, 197 לד ÌÈËÙ˘Ó" שוויו� מרחבי בישראל�ביזור ואי, משפט השלטו� המקומי: 'מקומי'מקומו של ה"

 ").מקומו של המקומי"בלנק : להל�) (2004 (243�226
 .ש�   175
  .239' בעמ, ש�   176

 Badi Hasisi, Police-Minority Relations in a Multiculturalלבחינה אמפירית של נקודה זו ראו    177

Society, in EDUCATION, MULTICULTURALISM AND EMPOWERMENT: ISRAEL AND GERMAN 

PERSPECTIVE 87 (Majid Al-Haj & Rosemarie Mielke eds., 2007).  

 .243' בעמ, 174ש "לעיל ה, "מקומו של המקומי"בלנק    178
 . 103�107 ש"ראו לעיל הטקסט הסמו� לה   179
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 חסרונה של אפשרות זו בכ� שהיא שוללת לחלוטי� את אפשרות 180.מתחמי� כאלה
ביא בחשבו� את היתרונות השוני� של בלי לה, הקמת� של מתחמי מגורי� סגורי�

מדיניות מתונה יותר יכולה לאפשר את . שאינ� נוגעי� להעתקת פשיעה, מתחמי� אלה
קיומ� של מתחמי מגורי� מגודרי� תו� ניסיו� לגרו� לתושביה� להפני� את ההחצנות 

רשות מקומית עשויה לשקול לקבוע שיעור , לדוגמה, כ�. השליליות שה� גורמי� לה�
 פתרו� כזה יאפשר לקהילות 181.ונה גבוה יחסית למתחמי� אלה כאמצעי הפנמהארנ

מסוג זה להתקיי� במידה שהתועלת שצומחת לדייריה� מקיומ� עולה על ההחצנות 
שבה מתחמי� אלה , תמונת המצב הנוכחית, מכל מקו�. הנגרמות כתוצאה מהקמת�

  .נראית על פניה לא רצויה, מוקמי� ללא רגולציה משמעותית

)„ (ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ�ÈÈ¯·Ú· ÏÂÙÈË  
לבסו� יש לבחו� את תכנו� המער� של כלי המדיניות המשפיע על החלטת המגורי� של 

לרשויות אזוריות יש אינטרס לגרו� , כזכור. פרטי� הנתפסי� כמועדי� לבצע עבירות
 182.על ידי הגליית� או על ידי יצירת סביבת מגורי� לא נוחה, לעזיבת� של פרטי� כאלה

א� . דומה שכיו� כלי מדיניות זה לא עומד על הפרק בישראל, סוגיית ההגליהאשר ל
הרי ככל שהגליה היא דר� אפקטיבית , סוגיה זו תעלה על שולחנ� של מעצבי המדיניות

בהחלט ייתכ� שרשויות אזוריות שונות תהיינה מוכנות להסכי� , וזולה להעניש עברייני�
משטר כזה עשוי להיות מבוסס על . זו לזועל משטר שיאפשר לה� להגלות עברייני� 

א� המס הנדו� ישק� . לקופה משותפת בגי� כל עבריי� שהוגלה" מס הגליה"תשלו� 
הוא יבטיח שכל רשות תשתמש בכלי , נאמנה את הנזק הנגר� לרשויות שכנות מ� ההגליה

   183.ההגליה באופ� יעיל
המודל . אלית בישראליצירת תנאי מגורי� לא נוחי� היא סוגיה אקטו, לעומת זאת

המוצג הראה כי רשויות מקומיות עשויות להימצא בתחרות לא יעילה הגורמת לה� 
 שורש הבעיה 184.כדוגמת דרי הרחוב, לעודד הגירה של פרטי� שה� תופסות כמסוכני�

של הטיפול הלקוי של רשויות מקומיות בתופעת דרי הרחוב הוא התמרי� שיש לכל 

 
ש� אסרו כמה רשויות מקומיות על גידור של מתחמי מגורי� חדשי� , הברית�זהו אכ� המצב בארצות   180

  .320�319' בעמ, 164ש "לעיל ה, Mikosראו . בשל חשש מפני העתקת פשיעה

מצב שבו מתח� מגורי� חדש יוצר החצנה שלילית ליתר תושבי האזור נית� לטיפול ג� , לכאורה   181

לצור� הניתוח במאמר זה אניח שניהול , ע� זאת. באמצעות הכרה בזכות התביעה של אות� תושבי�

 .תביעה שכזו איננו ישי�
 .3.ראו לעיל חלק א   182
ית� להשתמש במיסוי כדי להביא צדדי� להפני� המדיניות המתוארת בטקסט מבוססת על התובנה שנ   183

 ARTHUR C. PIGOU, THE ECONOMICS OF WELFAREראו . את ההחצנות השליליות של מעשיה�

(4th ed. 1932) . לטיפול עדכני יותר בעניי� ראוANDREU MAS-COLELL, MICHAEL D. 

WHINSTON & JERRY R. GREEN, MICROECONOMIC THEORY 354-356 (1995).   

  . והטקסט הסמו� לה�125�142ש "לתיאור תמונת המצב ביחס לטיפול בדרי רחוב ראו לעיל ה   184
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כדי שאלה יעברו לרשויות ,  הול� בדרי הרחוב בתחומהרשות מקומית להימנע מטיפול
שבה השלטו� המרכזי מטיל על , לאור תמרי� זה ברור כי מדיניות ביזור פשוטה. שכנות

שכ� רשויות מקומיות , רשויות אזוריות את משימת הטיפול בדרי הרחוב איננה ישימה
פתרונות אפשריי� . שאיננה מתיישבת ע� האינטרסי� שלה�, צפויות להזניח משימה זו

הטלת , לחלופי�, למצב זה ה� הטלת הטיפול בדרי הרחוב על רשויות ממשלתיות או
משימה זו על כתפי הרשויות האזוריות תו� קביעת סטנדרטי� ברורי� על ידי השלטו� 

הלקח העולה מניתוח סוגיה זו ,  באופ� כללי יותר185.המרכזי ורגולציה מתמדת מצדו
ת נוספת מצד השלטו� המרכזי בישראל ביחס לאופ� הטיפול הוא שקיי� צור� במעורבו

  .בגורמי� בחברה שרשויות מקומיות מעוניינות להרחיק

* * *  

 ה של התאוריהשלכות המדיניות האפשריותחלק זה של המאמר הציג בהרחבה את 
יש , מחד גיסא: הניתוח הצביע על שתי מסקנות סותרות. שהוצגה בחלקו הראשו�

וראוי לפחות , יתר בתחו� הטיפול בפשיעה בישראל�� יש ריכוזיותתחומי� רבי� שבה
ביזור , בתחומי� אחרי�, מאיד� גיסא; לבחו� ביזור של סמכויות השלטו� המרכזי בה�

מה שעולה בבירור . הטיפול לרשויות אזוריות הוביל לטיפול לא ראוי בבעיות חברתיות
בי� השלטו� המרכזי לבי� מ� הניתוח הוא שאי� לקבל את חלוקת העבודה הקיימת 

. השלטו� המקומי כרצויה רק בשל העובדה שכ� התנהלו הדברי� בישראל מאז ומעול�
תחת זאת יש לפנות לדיו� מושכל על בסיס קווי המחשבה שהוצגו במאמר בשאלה מהו 

  .המבנה השלטוני האידאלי לטיפול בפשיעה בישראל

  סיכו�

הפוליטית של מערכת מבוזרת לטיפול  חדשה לתיאור הכלכלה המאמר זה הציג תאורי
שהתבסס על כלי� של תורת המשחקי� ותובנות מתחומי מדע , בעזרת ניתוח. בפשיעה

טענתי כי במערכת מבוזרת יש לכל יחידה אינטרס לנסות , המדינה והקרימינולוגיה
הדר� הראשונה מתמקדת : בשתי דרכי� שונות, ולגרו� למעבר פשיעה לאזורי� שכני�

 ובכ� היא שמה דגש על תמריצי פושעי� –נקציה הצפויה באזור בהעלאת הס
 מתמקדת באיתור פרטי� בעלי נטייה ההדר� השניי; פוטנציאליי� לפני ביצוע מעשיה�

 
לאור הקשר בי� נושא זה לבי� נושא הטיפול , הניתוח במאמר התרכז בסוגיית הטיפול בדרי הרחוב   185

, ככלל. מוצג במאמר רלוונטי למגוו� סוגיות בתחו� מדיניות הרווחההניתוח ה, ע� זאת. בפשיעה

. לרשויות מקומיות יש תמרי� לצמצ� את כמות התושבי� שלה� שה� משכבות כלכליות נמוכות

. לאור זאת נית� לצפות כי לרשויות מקומיות יהיה תמרי� נמו� לספק שירותי רווחה ברמה גבוהה

 .יניות על ידי השלטו� המרכזיבמצב דברי� זה יש צור� בקביעת מד



  ט"תשס לט משפטי
  דורו� טייכמ�

46  

על בסיס תאוריה זו בח� המאמר . חזקה לבצע פשעי� והרחקת� מאזור הרשות המקומית
המאמר שג� א� בהקשר זה הדגי� . את תמונת המצב של הטיפול בפשיעה בישראל

פקטו � דה, באופ� פורמלי מער� הטיפול בפשיעה בישראל נתו� לשליטת השלטו� המרכזי
רשויות מקומיות באר� אינ� בבחינת זרועות פסיביות של השלטו� . יש ביזור של מער� זה

אלא ישויות , הממלאות אחר הוראותיו מתו� כוונה לשרת את האינטרס הלאומי, המרכזי
 הנוקטות יוזמות שונות כדי להוריד את רמת הפשיעה בתחומ� באופ� פוליטיות עצמאיות

  .המשרת את האינטרסי� הצרי� שלה�
ה� ,  שהוצגה בוההמאמר הצביע על השלכות המדיניות האפשריות של התאורי

בהקשר זה נדונו בעיות אפשריות הנובעות . במישור היעילות וה� במישור החלוקתי
כמו כ� נבחנו יתרונות הביזור . התמודדות עמ�מביזור הטיפול בפשיעה ודרכי ה

, ע� זאת. והאפשרות להגביר בחלק מ� התחומי� את הביזור של אכיפת החוק בישראל
 של מער� הטיפול ייותר משניסה מאמר זה להציב סו� פסוק לסוגיית המבנה האופטימל

 כדי הוא ניסה להציג את השאלות שראוי כי מעצבי מדיניות יבחנו, בפשיעה בישראל
  . שנית� יהיה לעצב מער� כזה

המאמר פותח פתח לשורה של מחקרי המש� היכולי� לבחו� ביתר פירוט את שאלת 
קבוצה אחת של מחקרי� יכולה . ההשפעה של הטיפול בפשיעה בישראל על פיזורה

לבחו� באופ� כמותי את התופעה של העתקת הפשיעה בישראל ולנסות למדוד א� יזמות 
קבוצה שנייה של מחקרי� יכולה לנסות . כ� גרמו להעתקת פשיעהמדיניות שונות א

לניתוח כי יש לשי� לב , למשל, כ�. להרחיב את התאוריה שהוצגה להקשרי� אחרי�
אלה  נפקות ביחס לרמת הענישה הנוהגת בישראל לעומת עשויה להיותהמוצג במאמר 

ה למעמד של לאומי מעמדה של ישראל דומ�  בממד הבי�186.ת במדינות אחרותוהנוהג
בנוגע  א� רמת הענישה בישראל :במילי� אחרות. ארצי� פני�הרשות מקומית בממד 

פעילות עבריינית כזו , יכולי� לנדוד בי� מדינות תהיה נמוכה באופ� יחסיהלפשעי� 
פירוש הדבר הוא שמדיניות הענישה האופטימלית בישראל . צפויה לנדוד לישראל

הלבנת הו� , סחר בנשי�,  דוגמת סחר בסמי�– לי� לעבירות שיכולות לנדוד אליה מעבר
 חייבת להביא בחשבו� את המדיניות הנוהגת ביחס לעבירות אלה –וכיוצא באלה 

  .במדינות אחרות כדי למנוע העתקת פשיעה לישראל

 
ש "לעיל ה, Broude & Teichmanלאומי ראו �לניתוח כללי של סוגיות העתקת פשיעה במרחב הבי�  186
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