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בי� : ריבוד אתני ולגיטימציה פוליטית, משפט פלילי

  ייצוגיי� קולנועיי� לרפורמה מוסדית

  מאת

  *עילי אהרנסו�

פרשניי� ונורמטיביי� של האופ� שבו דפוסי , המאמר ד� בהיבטי� אמפיריי�
ריבוד חברתי משפיעי� על שיעורי הפשיעה ושיעורי הוויקטימיזציה בקרב 

באמצעות , זאת. ו� שלה� במערכת אכיפת החוקמיעוטי� אתניי� ועל מידת האמ
 הסוציולוגיה של מיתמות משותפות המוצגות בכתיבה על סוגיה זו בתחועיו� ב

אליסטיי� המעניקי� לה ייצוג ובסרטי� ֵר, מחד, והקרימינולוגיההמשפט 
תו� ניתוח המאפייני� הפואטיי� המאפשרי� לקולנוע , מאיד� ,קולנועי

יחודית להבנתנו את האבחנות המוצגות בספרות הראליסטי לתרו� תרומה י
 פרדיגמטית לייצוגיה של סוגיה זו בקולנוע הכדוגמ. המחקרית בתחו� זה

המציג פרשנות מרתקת של המקו� , מי'הראליסטי העכשווי אתמקד בסרט עג
שמערכת האכיפה הפלילית תופסת בהוויית� ובתודעת� של צעירי� 

 : שתי תמות מרכזיותמדגישהמאמר . המשתייכי� לקהילות אתניות מוחלשות
הראשונה עוסקת בחשיבותו של רכיב הלגיטימציה בכינו� התנאי� התמה 

באמצעות דיו� . לאכו� את החוק באופ� אפקטיבימערכת המשפט המאפשרי� ל
המאמר מנתח את האופ� מי 'בתובנות המוצגות בכתיבה הסוציולוגית ובסרט עג

בותיי� הנטועי� במבנה הריבודי המעצב פוליטיי� ותר, שבו גורמי� מוסדיי�
את מתכונת היחסי� שבי� הרוב היהודי למיעוט הערבי בישראל מגבילי� באופ� 

התמודד בהצלחה ע� האתגרי� הכרוכי� למבני את יכולתה של מערכת המשפט 
שבה יתמקד הדיו� עוסקת בהזנה התמה השנייה . בלגיטימציה של פעולותיה

שיעורי הפשיעה (י� של המבנה הריבודי הקיי� ההדדית שבי� סימפטומי� שונ
ושיעורי הוויקטימיזציה בקרב המיעוט הערבי וגירעו� הלגיטימציה של מערכת 

הזיקות  הפוליטי של �ייצוגל התרבותי ו�הנוגעות לייצוגובדילמות ) המשפט
נבחני� מודלי� בחלקו האחרו� של המאמר . ההדדיות שבי� סימפטומי� אלה

מי ' לצמצ� את הבעיות המתוארות בסרט עגשיש בה� כדישוני� של רפורמה 
ובכתיבה המחקרית העוסקת בהשפעתו של הריבוד האתני על דפוסי האכיפה 

השיקולי� הנורמטיביי� והמוסדיי� המשפיעי�  תו� ניתוח של המשפט הפלילי
_____________________________________  

, לשולמית אלמוגאני מבקש להודות . אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטי�, מרצה  *
לטיוטה החשובות  �ותיהעל הערחברי הפורו� למשפט וחברה באוניברסיטת חיפה ל

די� ולחברי מערכת , במחקרצוינת על עזרה מ, לדקל בריליאנט, מוקדמת של מאמר זה
   .לשיפור המאמרהמשמעותית  על תרומת� ודברי�

  .אחרת נכתב א� אלא, 10.6.2012�ב לאחרונה נצפו להל� המאוזכרי� האינטרנט אתרי כל   ∗∗
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אלה במציאות על יכולת התממשות� ועל יכולת השפעת� של מודלי� 
  .הישראלית

אכיפה . ב. פרשניי�היבטי� אמפיריי� ו: פה פלילית וריבוד אתניאכי. א. מבוא
ההקשר האמנותי . 1; פלילית וריבוד אתני בפרספקטיבת הייצוג הקולנועי

הקולנוע ככלי לייצוג . 2; וההיסטורי של ייצוגיה הקולנועיי� של הבעיה
צמצו� מעורבותו של   .ג. התודעה המשפטית המתעצבת בשולי הסדר החברתי

 �יתכנותהכיווני רפורמה נדרשי� ו: הפלילי בהנצחת המבנה הריבודיהמשפט 
 סיכו� . ד. המוסדית והפוליטית

State policing routinely produces and communicates an array of 

authoritative (if rarely uncontested) meanings regarding such matters as 

order/disorder, justice/injustice, normality/deviance, inclusion/exclusion, 

“us”/“them”. In so doing, it operates […] as a mediator of collective 

identity, a social institution through which recognition and 

misrecognition are relayed, a sender of resonant – sometimes coercive – 

signals about whose voices are to be heard or silenced, whose claims are 

to be judged legitimate, how and in what ways individuals and groups 

belong. 

Ian Loader, Policing, Recognition and Belonging1  

  מבוא

תחומי בשני העשורי� ��אחת ההתפתחויות המרתקות במחקר המשפטי הבי

האחרוני� היא צמיחת העניי� המחקרי ביכולתה של אמנות הקולנוע לתרו� להבנתנו את 

 הפנייה למדיו� 2.האופ� שבו מערכת המשפט פועלת ואת האופ� שבו ראוי כי תפעל

יצירות קולנועיות מסוימות לשק� מתבססת על ההכרה ביכולת� של בהקשר זה הקולנועי 
 נורמות תרבותיות ופרקטיקות חברתיות שה� בעלות , או להאיר באור חדש,במדויק

 במאמר זה 3.השפעה על תפקודה של מערכת המשפט ועל יכולתה להגשי� את יעדיה

_____________________________________  

1  Ian Loader, “Policing, Recognition and Belonging”, 605 Ann. Am. Acad. Polit. Soc. 
Sci (2006) 202, pp. 210–211.  

על . של הדיסציפלינה של משפט וקולנוע, א� לא היחיד, כיוו� מחקר זה מהווה מרכיב בולט   2
זה כל כ� פשוט כשזה ", אמנו� רייכמ�: ראו, מגוו� כיווני המחקר המופיעי� בתחו� זה

 . 45 )ו"תשס–ה"תשס ( כבמחקרי משפט, "פט והקולנועהערות על שיח המש? בסרט
, ש�: לניתוח מתודי של המאפייני� המאפשרי� למדיו� הקולנועי לתרו� תרומה זו ראו   3

החלמה , טראומה וזיכרו� )�פוסט(קולנועי על �מבט משפט", אורית קמיר; 72–66 'בעמ
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אבקש להשתמש בכלי הניתוח שמציעה הדיסציפלינה של משפט וקולנוע לצד כלי ניתוח 

 תאוריות –כדי להציג תובנות חדשות והקרימינולוגיה וגיה של המשפט מתחו� הסוציול
 בנוגע לזיקות ההדדיות שבי� דפוסי ריבוד אתני הקיימי� בחברה לבי� –ונורמטיביות 

 במישור הניתוח הקולנועי הדיו� יתמקד בתובנות 4.דפוסי אכיפתו של המשפט הפלילי

 מערכת האכיפה הפלילית משתלבת מאיר את האופ� שבוה, מי'עגהעולות מצפייה בסרט 

 ע� מנגנוני� אחרי� המעצבי� את מציאות חייה� של צעירי� המשתייכי� למיעוט הערבי

עניק ביטוי נרטיבי מדויק לתובנות המוצגות  ממי'עגהסרט אבקש להראות כי  5.בישראל

דפוסי השפעת המבנה הריבודי של החברה על האמפירי והפרשני העוסק במחקר ב

מאפייני� הפואטיי� הניתוח שאציג יבקש ג� להסביר את ה.  המשפט הפליליאכיפתו של

הקשר החברתי המעצב ההמאפשרי� לסרטי קולנוע לתרו� תרומה ייחודית להבנתנו את 

 מי'עגניתוח זה יתבסס על מיקומו של הסרט . את תפקודיה של מערכת האכיפה הפלילית
המתארת את מציאות החיי� של ) נרא'ז(בתו� ההקשר הרחב יותר של הסוגה הקולנועית 

  . מיעוטי� אתניי� המתגוררי� בגטאות עירוניי�

בבסיס הניסיו� של מאמר זה לבחו� את היחס שבי� הייצוג הקולנועי לייצוג 

הסוציולוגי של השפעת דפוסי ריבוד אתני על דפוסי האכיפה של המשפט הפלילי מונחת 

בי� משפט שבהארת יחסי הגומלי� לנוע של הקוייחודית תרומתו התפיסה עקרונית בדבר 

דעתי לבהקשר זה טמו� של יצירות קולנועיות הייחודי פוטנציאל התרומה . חברהל

מבניי� תנאי� המבקשת לאפיי� את הה(חברתית �מקרוביכולת� לגשר בי� נקודת המבט ה
_____________________________________  

 
� פולנסקי העלמה אמ קריאה בסרטו המשפטי של רו– נשי� וגברי� בחברה שסועה, וצדק

 ,Richard K. Sherwin ;165–160' בעמ ,159 )ו"תשס–ה"תשס ( כבמחקרי משפט ,"והמוות
“Nomos and Cinema”, 48 UCLA L. Rev. (2001) 1519.  

מטריאליי� ( מתייחס לאופ� שבו מתחלקי� משאבי� ותגמולי� ריבוד חברתי המונח   4
 לאופ� שבו מחולקי� ביניה� סיכוני� שוני� וכ�, בי� קבוצות ופרטי� בחברה) וסימבוליי�

 תוצר פעילות� של מגוו� הואהמבנה הריבודי של חברה . שהמציאות החברתית מזמנת
 לפרטי� של טובי� חברתיי� הניתני� לחלוקהנגישות� מנגנוני� המסדירי� את מידת 

פוסי� בניגוד לנטייה המוטמעת במחשבה הליברלית להסביר ד. המשתייכי� לקבוצות שונות
שוויו� חברתי כתוצר בלעדי של שונות בכישורי� ובמידת ההשקעה של �קיימי� של אי

, שונות המתוגמלת באופ� דיפרנציאלי על ידי מנגנוני� תחרותיי�(פרטי� שוני� בחברה 
זרמי� ביקורתיי� , )כ� מבססת משטר חלוקה מריטוקרטי שנית� להצדקה נורמטיביתבו

ברתי נוטי� לאבח� את מאפייניו השיוכיי� של הפרט במחקר הסוציולוגי של ריבוד ח
 מעידותגישות אלה . כגורמי� המשפיעי� בצורה המובהקת ביותר על נסיבות חייו

הינה בעלת השפעה אתנית או מעמדית מסוימת , שהשתייכותו של הפרט לקבוצה מגדרית
, יי� על יכולתו לרכוש את ההו� האנושי הנדרש כדי ליהנות ממשאבי� ציבורמכרעת

. להתמודד על תגמולי� במסגרות תחרותיות ולצמצ� את חשיפתו לסיכוני� חברתיי�
 ,David B. Grusky:לסקירות מרכזיות של הכתיבה הסוציולוגית על ריבוד חברתי ראו

Social Stratification: Class, Race and Gender in Sociological Perspective (2008, 3rd 
ed.); Harold R. Kerbo, Social Stratification and Inequality (2002).  

   .)2009) (במאי�, ירו� שני וסכנדר קובטי (מי'עג   5
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מתארת את האופ� ה(לבי� נקודת המבט האישית ) תופעות חברתיות מסוימותעצבי� המ

אלה מפרשי� את חברתיות ני אד� שנסיבות חייה� מעוצבות על ידי תופעות שבו ב

את אופקי הפעולה העומדי� לרשות� ואת הזיקה שבי� חוויותיה� ומצוקותיה� , מצב�
 הזר� המרכזי של הדיו� הסוציולוגי 6.)לבי� מגמות פוליטיות רחבות יותר" פרטיות"ה

לית מתבסס על נקודת המבט אכיפה פלילבסוגיית הזיקות שבי� ריבוד חברתי 

מתאמי�  של �קיומולהסביר את כתיבה זו מתמקדת בניסיו� לזהות . חברתית� קרוהמ

חברי מיעוטי� אלימות בקרב מ ההיפגעות ישיעור בי� שיעורי הפשיעה ו)קורלציות(

 המעצבי� את – כלכליי� ותרבותיי�,  דמוגרפיי�–אתניי� לבי� דפוסי� אחרי� 

 בשל טיבה של אמנות הקולנוע 7.רווחות בקרב קבוצה זוההתנסויות החברתיות ה

 הדיו� הקולנועי בדפוסי� 8,כמסגרת פואטית שלעלילה מוקנה בה מקו� מרכזי

מתבסס בדר� כלל על מיקומ� כגורמי רקע המעצבי� את ההתרחשויות חברתיי� � מקרו

, ייה�כלי המבע הקולנועי עשויי� להנכיח בתודעת הצופה את תנאי ח. שחוות הדמויות
יה שלה� ע� מערכת יאת מצוקותיה� ושאיפותיה� של בני אד� שדפוסי האינטראקצ

ולסייע לו לגבש עמדה אתית כלפי , המשפט שוני� מאלו המוכרי� לו באופ� בלתי אמצעי

   9.הסוגיות הפוליטיות הרחבות המצויות ברקע הסיפור העלילתי

ורמי הרקע החברתיי� סרטי� שוני� נבדלי� זה מזה במידה שבה ה� מייחסי� לג

, והפוליטיי� שה� מתארי� השפעה ישירה או עקיפה על האירועי� שחוות הדמויות

סרטי� , למשל.  החברתיתמציאותהשבה ה� אכ� מייצגי� את הדיוק  תוכמוב� במיד

הכובל באופ� דטרמיניסטי את גור�  כי� אותהייצגממסוימי� העוסקי� בבעיית העוני 

 סרטי� ואילו 10, מידה ממשית של שליטה על נסיבות חייה�יכולת� של הדמויות להשיג

 שלתוכו כלכלי� החברתיאחרי� יבחרו לספר על הצלחתו של הגיבור לגאול עצמו מהרקע 
שהוליווד שימשה לאור� השני� מקור עיקרי , "חלו� האמריקני"נולד ולהשתלב ב

_____________________________________  

חברתית בחשיבה �חברתית לנקודת המבט המיקרו�על ההבחנה בי� נקודת המבט המקרו   6
הזמנה לסוציולוגיה של המשפט ומיפוי ראשוני של התחו� ", דפנה הקר: הסוציולוגית ראו

    .100 'בעמ, 95 )ח"תשס ( דדי� ודברי� ,"בישראל
 המתבססת על כלי מחקר –ע� זאת בעשורי� האחרוני� הולכת ומתפתחת ג� כתיבה ענפה    7

 המבקשת לעמוד על האופ� שבו בני אד� המתקיימי� במציאות חברתית –איכותניי� 
עצמ� מסוימת מפרשי� את חוויותיה� ואת הגורמי� המעצבי� אות� תו� שפרשנויות אלה 

למחקרי� הבוחני� מפרספקטיבה זו את מציאות החיי� . הופכות למושא מחקר סוציולוגי
 Elijah Anderson, Code of;: של מיעוטי� אתניי� וגזעיי� בגטאות העירוניי� ראו למשל

the Street: Decency, Violence and the Moral Life of the Inner City (1999); Victor M. 
Rios, Punished: Policing the Lives of Black and Latino Boys (2011).  

 .362–325' עמב, )2000, ד� דאור מתרג� (להבי� סרטי�, אנטי'לואיס ג   8
תחומי בייצוגי� קולנועיי� של סוגיות משפטיות ��בהקשר זה ההצדקות לעיסוק משפטי בי   9

לאור� העשורי�  המשפט בספרותואתיות דומות במהות� להצדקות שפותחו בתחו� 
 הדמיו� הספרותי והחיי� הציבוריי�: צדק פואטי, נוסבאו�' קמרתה : השוו. האחרוני�

  .)2003,  מתרג�מיכאל שקודניקוב(
 ). 1940) (במאי, ו� פורד'ג (ענבי זע�:  קלסית ראוהלדוגמ   10
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של ורית ו סרטי� מסוימי� יבחרו להדגיש את השפעתה של המדיניות הציב11.להפצתו

 אחרי� ואילו 12,מערכת המשפט בכבילת מרחב האפשרויות העומדות לרשות הגיבור
וריאציות הנרטיביות ומגוו� ה. ית העוניעו מהדגשת המקורות הפוליטיי� של בעייימנ

ע� זאת מכיוו� שחלק ניכר מהעשייה . לייצוג� של בעיות חברתיות הוא רחב ביותר

תו� קבלה של מוסכמות (ת סוגות קולנועיות קיימות הקולנועית מאופיי� בפעילות במסגר

 הרי 13,)ולעתי� תו� הוספת חידושי� כאלה ואחרי�, פואטיות שהתבססו בסוגות אלה

החזותיי� וההפקתיי� של סוגות קולנועיות שונות , שההבחנה בי� מאפייניה� הנרטיביי�

עיות שונות לייצג מספקת כלי פרשני מועיל לאבחנת יכולת� ומחויבות� של יצירות קולנו

   .את ההיבטי� המבניי� של המציאות החברתית באופ� מודגש ובאופ� מדויק

התנאי� על במסגרת זו המאמר מבקש להצביע על המאפייני� האמנותיי� ו

המתארת את הקולנועית  הסוגה –ההיסטוריי� המאפשרי� לסוגה קולנועית מסוימת 
 14רוניי� תו� שימוש בסגנו� ראליסטימציאות החיי� של צעירי� המתגוררי� בגטאות עי

 מעמיק ומדויק מגוו� בעיות המזוהות בספרות המחקרית כאופייניות ייצוגלייצג  –

שוויו� המובנה על ידי דפוסי ריבוד אתני � לאכיפתו של המשפט הפלילי בתנאי� של אי

 מתאר את מציאות החיי� של צעירי� ערבי� בשכונת מי'עגבו הסרט ש האופ� 15.ומעמדי
_____________________________________  

 J. Emmett Winn, The: לדיו� ראו ).1990( )במאי, גארי מרשל (אשה יפה: ראו למשל   11
American Dream and Contemporary Hollywood Cinema (2007).  

 ). 2010) (במאית, דברה גראניק (קר עד העצ� :הראו לדוגמ   12
13   Edward Buscombe, “The Idea of Genre in the American Cinema”, Film Genre Reader 

III (Barry K. Grant – ed., 2003) 12.  
 מתייחס למרחב עירוני גטו המושג ,ה הסוציולוגית העכשוויתבמשמעות המשמשת בתאורי   14

תו� פורמליות מהסביבה האורבנית שלצדה הוא ממוק� ולא המופרד בדרכי� פורמליות 
פקטו של  הפרדה זו מסייעת להנציח את המצוקה החומרית והסמלית ואת שלילתה דהש

. ת בוהמתגורר וכלוסייהקבוצות האחברתית פרוגרסיבית בקרב ) מוביליות(היכולת לניעות 
הסוציולוג הבולט שפיתח את מושג הגטו העירוני ככלי מחקר תאורטי והיסטורי הוא לואיק 

, "בנייה של מושג סוציולוגי? מהו גטו", לואיק וקא�: ראו ).Loïc Wacquant(וקא� 
 הקונוטציה הרווחת של המושג גטו בזיכרו� בשל. 151) ד"תשס( ו סוציולוגיה ישראלית

מושג האנליטי שפיתח תק� ג� לאפיו� בקטיבי היהודי יש מקו� לציי� כי וקא� רואה הקול
ומשלב , ההיבטי� החברתיי� והפוליטיי� של הגטאות של הפזורה היהודית באירופה

לצד דפוסי� היסטוריי� אחרי� של (מחקרי� היסטוריוגרפיי� בנושא במסגרת עבודתו 
ע� זאת נראה כי הדפוס ההיסטורי ). זרח אסיהכגו� קהילות של מנודי� אתניי� במ, גטאות

הדפוס שהתהווה בגטאות השחורי� שבמטרופולי� האמריקני , עליו כותב וקא�שהמרכזי 
פורדיסטי � בעיד� הכלכלי הפוסט)banlieues(וברובעי המצוקה בערי� הצרפתיות הגדולות 

וליטיי� של פ�החברתיי�מטי� ג� את עבודתו המושגית בכיווני� המתרחקי� מהדפוסי� 
 ,Loïc Wacquant: אחרות של וקא� ראוחשובות לעבודות .הגטאות היהודיי� באירופה

Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (2007))  �להל– 
Loïc Wacquant, Urban Outcasts(;Loïc Wacquant, Punishing the Poor: The 

Neo-Liberal Government of Social Insecurity (2009). 
 Julia Hallam and: לדיו� במקומה המתהווה של סוגה זו במסגרת הקנו� הראליסטי ראו   15

Margaret Marshment, Realism and Popular Cinema (2000) pp. 49–61.  
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ויזואליי� והפקתיי� שבה� השתמשו יוצרי , יסודות נרטיביי�מתכתב ע� עוני היפואית ה

קולנוע בשני העשורי� האחרוני� בסרטי� המתארי� חוויות ובעיות דומות המתרחשות 

 הרקע ההיסטוריבאמצעות ניתוח  18.ארצות הבריתב ו17צרפתב 16,בגטאות עירוניי� בברזיל
התובנות התיאוריות והנורמטיביות ואפיו� ית זו שהוביל להתגבשותה של סוגה קולנוע

 מי'עג הבעיות שהסרט אתהמאמר מבקש לקשר , פנינולהמרכזיות שסרטי� אלה מציגי� 

 תהליכי� כלליי� יותר המאפייני� את מצב� ע�מזהה במציאות הישראלית העכשווית 

ופ� שבו ולתרו� להבנתנו את הא, תרבותיות אחרות� ט אתני בחברות רבשל קבוצות מיעו

  . מדיו� הקולנועי מסייע להאיר בעיות אלהה

של המאמר אציג בקצרה את הממצאי�  פרק בב. מבנה הדיו� הוא כדלהל�

האמפיריי� והתובנות הפרשניות המרכזיות המפותחות בספרות העוסקת באופ� שבו 

מבנה ספרות זו מראה כיצד ה. ריבוד אתני משתק� בדפוסי האכיפה של המשפט הפלילי

, כלכליי�, גורמי� תרבותיי� המעצב את יחסי הגומלי� בי� –ודי של החברה הריב
התנסויותיה� החברתיות של חברי דמוגרפיי� ופוליטיי� המבני� באופ� דיפרנציאלי את 

דגש . יו��האופ� שבו המשפט הפלילי מופעל בחיי היו�משפיע על  –קבוצות שונות 

אכיפה אלה על מידת האמו� של סוגיית ההשפעה של דפוסי בבדיו�  יוש�מיוחד 

רעו� הלגיטימציה יהשלכות של גבמיעוטי� אתניי� במוסדות המשטרה ואכיפת החוק ו

היתר של   על חשיפת–  וכנגזרת מכ�,ממנו סובלת המשטרה על יכולות האכיפה שלהש

   19.אלימותממיעוטי� אלה לסכנת ההיפגעות 

הבוחנת את סוציולוגית ות המרכזיות המוצגות על ידי הספרהתובנות דיו� בלאור ה

 בוח� את האופ� שבו סוגיות אלו פרק גאכיפה פלילית להזיקות שבי� ריבוד אתני 

מדינות במיוצגות בסוגה הקולנועית המתארת את מציאות חייה� של מיעוטי� אתניי� 
יצירות . באשר למציאות הישראליתמי 'עגשונות תו� התמקדות בתובנות שמציג הסרט 

לפחות , לא רק משקפות את המציאות אלא ג� מעצבות אותה, אטע�, קולנועיות אלה

במוב� זה שה� משתתפות בהבניית תפיסות פוליטיות וחברתיות רווחות באשר לדרכי� 

הוויקטימיזציה ואכיפת החוק בקרב מיעוטי� , שבה� אפשר להתמודד ע� בעיות הפשיעה

_____________________________________  

16   Cidade de Deus (Fernando Meirelles and Kátia Lund, dir.) (2002).  
17   Banlieue 13 (Pierre Morel, dir.) (2004).  
  .)1995) (במאי, ספייק לי(קלוקרס    18
האמונות   מתייחס לתהליכי� המכונני� את מערכתלגיטימציההמונח , בכתיבה הסוציולוגית   19

אד� הכפופי� לסמכות מסוימת לקבל על עצמ� את החיוב הנורמטיבי הנובע  המניעה בני
במונח במאמר אני משתמש , הברמסל יורג� עבודתו שבעקבות . מהפעלתה של סמכות זו

 כדי להתייחס לכישלו� כרוני של המערכת הפוליטית לגבש אמו� ציבורי רעו� לגיטימציהיג
בכ� שפעולותיה� של המוסדות השלטוניי� עולי� בקנה אחד ע� הערכי� והנורמות 

 ,Jürgen Habermas:ראו. האמונות המקובלת בציבור להערכתו המרכיבי� את מערכת
Legitimation Crisis (1975).  
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 הנוגעות לחשש כי לצד  בהקשר זה המאמר בוח� דילמות אתיות ופוליטיות20.אתניי�

התרומה החשובה של סרטי� אלה בחשיפת המצוקות של קבוצות מוחלשות שמידת 
הרי שההתמקדות , הגישה שלה� לאמצעי ייצוג תרבותיי� ותקשורתיי� הינה מוגבלת

מגזרית עשויה לחזק תפיסות סטֵראוטיפיות � הטיפוסית שלה� בתופעת האלימות הפני�

שטש את תפקידה של המדיניות השלטונית בהנצחת נגד חברי המיעוט האתני ולט

  . הבעיות המתוארות בסרט

פרק זה  .נורמטיבי והמוסדיניתוח הלמישור הניתוח התרבותי מישור העובר מפרק ד 

שפר את האופ� שבו מערכת שריי� של רפורמה שעשויה למבקש לבחו� כיווני� אפ

 הצומחי� על רקע דפוסי האכיפה הפלילית מתמודדת ע� דפוסי פשיעה וויקטימיזציה

אחד המסרי� המתחדדי� בעקבות צפייה . הריבוד האתני הקיימי� בחברה הישראלית

הוא כי הדיו� השיפוטי והדיו� מחקרית בנושא  ובעקבות עיו� בכתיבה המי'עגבסרט 
אינ� צריכי� המשפט הפלילי דפוסי אכיפת היבטי� החלוקתיי� של הציבורי העוסקי� ב

היתר ע� חשודי� ונאשמי� המשתייכי�  י בסוגיית החמרתלהתרכז באופ� בלעד

. סוגיה העומדת כיו� במרכז הכתיבה האקדמית והליטיגציה בנושא, מיעוטי� אתניי�ל

היפגעות בידי אלימות בקרב ה� נדרשי� לעסוק ג� בשיעורי� הגבוהי� במיוחד של 

 ע� סוגיה זו יותר בהתמודדותאפקטיבית מעורבות שיפוטית אטע� כי . אוכלוסיות אלה

מצריכה להרחיב את היריעה מעבר להגנה על ההיבט השלילי של הזכות להלי� נאות 

כלומר הגנה על נאשמי� וחשודי� המשתייכי� למיעוטי� אתניי� מפני פרקטיקות (

 להגנה זכותהלעבר שאלות הנוגעות להיבט החיובי של ) אכיפה הנגועות באפליה

בקרב המדינה מקצה משאבי שיטור ח על האופ� שבו פיקו, כלומר (שוויונית על ידי החוק
הדיו� בוח� מספר דרכי� שבה� אפשר להשתמש ).  משאבי� אלהומנצלת קהילות מיעוט

בכלי המשפט המנהלי והחוקתי כדי לאפשר הכלה רחבה יותר של תפיסות הצדק 

  . והצרכי� של קהילות המיעוט במסגרת פרקטיקות האכיפה של מערכת המשפט הפלילי

   פרשניי�היבטי� אמפיריי� ו: אכיפה פלילית וריבוד אתני .א

 מי'עגהסרט , בה� עוסקת הדיסציפלינה של משפט וקולנועשבניגוד לסרטי� רבי� 

 הקונפליקטי� � של או בהתרת�אינו מקנה למערכת המשפט תפקיד בולט ביצירת

_____________________________________  

, בוח� בי� היתר את דפוסי החלוקה המגדריתהמחקר הקרימינולוגי בנושא ויקטימיזציה    20
שבו ההיחשפות לפגיעה ההיפגעות מעברות פליליות ואת האופ� של המעמדית והאתנית 

 במונח זה כדי להתייחס במאמר אשתמש. נחווית ברמת הפרט וברמת הקהילהמסוג זה 
 ,Carolyn Hoyle and Lucia Zedner:להרחבה ראו. פגעות מידי עברות אלימותלהי

“Victims, Victimization and Criminal Justice”, Oxford Handbook of Criminology (4th 
ed., Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner – eds., 2007) 461.  
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 בחדרי חקירות,  העלילה אינה מתרחשת באולמות בתי המשפט21.המופיעי� בסרט

 או באתרי� אחרי� המזוהי� בתודעתו של הצופה ע� סמליה של מערכת משטרתיי�

 באשר מציג סדרת אמירות חשובות מי'עגע� זאת ברצוני לטעו� כי הסרט . עשיית הצדק
את ההלי�  מלהעמיד וזאת דווקא מפני שהוא נמנע ,לטבעו של המשפט כמוסד חברתי

יה� של צעירי� המתגוררי� בשכונת הסרט עוסק בחי. במפורש במוקד העלילההמשפטי 

צעירי�  כת המשפט כפי שהיא משתקפת בעיניוהוא מייצג את מער, מי'העוני היפואית עג

חצר "מסייע להנכיח בתודעה הציבורית את האופ� שבו המשפט פועל בסרט בכ� ה. אלה

 ואת המקו� שהוא תופס בהוויית� ובתודעת� של  הישראליתשל החברה" האחורית

 שמידת גישת� לכלי� של ייצוג תקשורתי ומוביליזציה משפטית וכלוסייהקבוצות א

 בתודעה מנכיח מי'עגהסרט , חרי� המשתייכי� לסוגה זוסרטי� אכמו .  ביותרמצומצמת

ואגב כ� , "המשפט הסמוי מ� העי�"הציבורית היבט מסוי� של מה שמנח� מאוטנר כינה 

 צורת 22. הציבוריתיי� מ� העי�על כלפי האנשי� הסמוג� את האופ� שבו המשפט פו
גישות אלה . ייצוג זו מתכתבת ע� מגמות פרשניות עכשוויות בחקר המשפט והחברה

מציעות להעתיק את המוקד המחקרי מניתוח הייצוגי� הפורמליי� שמערכת המשפט 

לניתוח האופ� שבו ) אולמות המשפטדיוני� המתקיימי� בלמשל בפסקי הדי� וב(מפיקה 

לא רק על ידי סוכני האכיפה וזאת , יו��מפורשי� ומיושמי� בחיי היו�כללי� משפטיי� 

 או פועלי� ,של מערכת המשפט אלא ג� על ידי הדיוטות הבאי� במגע ע� מערכת זו

   23.בצלה

הסטת הדגש המוצעת לנו על ידי פרדיגמות , אולי יותר מכל ענ� משפטי אחר

היא ) law in action" (ולהמשפט בפע"מחקריות המתמקדות בניתוח הפנמנולוגיה של 

 תפיסה 24.בעלת כושר הסברי וביקורתי חשוב בניתוח האופ� שבו המשפט הפלילי פועל
פופולרית רואה במשפט הפלילי מכשיר המשמש את המדינה כדי להבטיח כי האזרחי� 

בי� משפט ש זוהי תפיסה הממשיגה את היחסי� 25.יצייתו לנורמות התנהגות מסוימות
_____________________________________  

 Steve Greenfield, Guy Osborn:  לעסוק ראו"סרטי משפט"בה� נוטי� שלאפיו� התמות    21
and Peter Robson, Film and the Law (2001) pp. 14–21.  

, למרות שהמשפט מסדיר תחומי� רחבי היק� בחייה� של בני האד� ":בניסוחו של מאוטנר   22
 המאפשרי� לענייני� מסוימי� לבוא לידי ביטוי יותר 'צורה' ו'מדיו�'הליכי� שיפוטיי� ה� 

רק קבוצות מסוימות בחברה יכולות לבטא את ענייניה� , מכיוו� שכ�] ... [אשר אחרי�מ
בעוד שענייני� בוערי� , המשפט האחרי� של המדינה�המשפט העליו� ובבתי�בבית

המשפט הסמוי מ� ", מנח� מאוטנר". ודחופי� של קבוצות אחרות נותרי� סמויי� מ� העי�
  .67–66' בעמ, 45) ח"תשנ (16 אלפיי�, "העי�

 ;Patricia Ewick and Susan S. Silbey, The Common Place of Law (1998): ראו למשל   23
Austin Sarat and Thomas R. Kearns (eds.), Law in Everyday Life (1998).  

 law in" (משפט בפעולה"לבי� ) law in books" (משפט עלי ספר"ההבחנה המפורסמת בי�    24
action (והפכה לאחד המוטיבי� , ור על ידי רוסקו פאונד בתחילת המאה העשרי�נטבעה כזכ

 Roscoe Pound, “Mechanical: ראו. אליסטיֵר�הבולטי� במחקר המשפטי בעיד� הפוסט
Jurisprudence”, 8 Colum. L. Rev. (1908) 605. 

 .113–108'  בעמ)ד"תשמ, אכר� (יסודות בדיני עונשי� , ז פלר"ש   25
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ררכי שבו למוסדות המדינה מוקנה מונופול על קביעת תוכנ� יודל הילחברה באמצעות מ

 תפקיד� של האזרחי� מתמצה בציות לנורמות ואילו, ואכיפת� של הנורמות הפליליות
ניסוחי� , ג� א� באופ� אינטואיטיבי, נדמה שתפיסה פופולרית זו ממשיכה לשק�. אלה

ת המשפט כאוס� כללי� המוצא המאפייני� א, אנכרוניסטיי� של הגישה הפוזיטיביסטית

 אלא שהתבוננות מעמיקה יותר על האופ� שבו המשפט הפלילי 26.ונאכ� על ידי הריבו�

ג� א� המדינה מחזיקה . יו� חייבת להוביל לאפיו� מורכב יותר�פועל בחיי היו�

במונופול על קביעת הניסוח הרשמי של כללי המשפט הפלילי ועל הפעלת אמצעי 

הרי שיכולתה של המדינה להגשי� את מטרות , צור� אכיפת�הכפייה הממוסדי� ל

נכונות� של האזרחי� להשתת� באופ� המשפט הפלילי מושתתת במידה רבה על 

   27 .במאמצי האכיפהקונסטרוקטיבי 

 חלק מכריע של התיקי� הנפתחי� על ידי מערכת האכיפה הפלילית מבוססי� ,למשל
בשלב . פעילות אכיפה יזומה של המשטרהולא על ) קרבנות ועדי�(על דיווחי אזרחי� 

. איסו� הראיות וההעמדה לדי� רשויות האכיפה תלויות בשיתו� הפעולה של העדי�

בשלבי� אלה מידת האפקטיביות של מנגנוני האכיפה הפלילית תלויה במידה מכרעת 

בכ� שהנורמות הפליליות המוגדרות בחוק אכ� משקפות גינוי ציבורי של ההתנהגות 

 ובמידה שבה האזרחי� אכ� סבורי� כי ראוי להעביר את ההתמודדות ע� המופללת

, שלב הענישה, ג� בשלב הסופי של ההלי�. התנהגות זו לידי רשויות האכיפה הפלילית

 תלויה ביעילות להעביריכולתה של מערכת המשפט להטמיע את המסרי� שהיא מבקשת 

, זאת. נטיתוות הנמעני� הרלביכולתה לבסס את הלגיטימיות המוסרית שלה בקרב סביב

ה הפלילית כדי יהמבקשת לצקת תוכ� נורמטיבי לסנקצי, ה� מפרספקטיבה תועלתנית
וה� , להבחי� את ההרתעה המשפטית מסוגי� אחרי� של איו� בהפעלת אלימות

שלילת (המבקשת לעשות כ� כדי לבדל את המסר הענישתי , מפרספקטיבה גמולית

 לסכ� ולומר כי אפשר אפוא 28.מנקמה גרידא) סורההתוק� המוסרי של ההתנהגות הא

משלמת בלגיטימיות של פעילויותיה  מועטורי מערכת משפט אשר סובלת מאמו� ציב

  .  דימויה אלא ג� מבחינת יכולות האכיפה האופרטיביות שלהתמחיר לא רק מבחינ

�נוגעת המשפט הפלילי של דפוסי האכיפה  אחת משאלות המפתח בנוגע ל,לפיכ

ת� של המערכת הפוליטית והמשפטית בחברה נתונה לסייע בגיבוש� של התנאי� ליכול

_____________________________________  

הפכו לאנכרוניסטיי� בעקבות , הא�'תהמזוהי� ע� עבודת� של אוסטי� ובנ, ניסוחי� אלה   26
הטמו� במידת (אשר הראה את חשיבותו של היסוד הפנימי , א הארט"עבודתו של הל

כממד קונסטיטוטיבי של ) ההפנמה של הער� הנורמטיבי של כללי� על ידי האזרחי�
 . המשפט

27   Nicola Lacey, “Introduction: Making Sense of Criminal Justice”, Criminal Justice 
(Nicola Lacey ed., 1994) 1, pp. 10–12.  

 ,R.A. Duff, “Punishment :לדיו� בראי תאוריות פילוסופיות שונות של מוסד הענישה ראו   28
Communication and Community”, Punishment and Political Theory (Matt Matravers 

ed., 1999) 48.  
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החברתיי� שבתוכ� צפוי להתפתח גינוי מוסרי רווח של צורות ההתנהגות הנאסרות בקוד 

וכ� נכונות אזרחית נרחבת לשת� פעולה ע� רשויות האכיפה כדי לצמצ� את , הפלילי

ומתרחב לאור� העשורי� האחרוני� בהקשר זה הול� . היקפה של הפעילות הפלילית
המחקר האמפירי הבוח� את הגורמי� המשפיעי� על מידת האמו� הציבורי במערכת 

המשפט ובמשטרה ואת ההשלכות של מידת האמו� הציבורי על יכולתה של מערכת 

 במסגרת זו גו� נרחב של מחקרי� אמפיריי� מראה 29.ביעילותהמשפט לאכו� את הדי� 

 על הינה בעלת השפעה מכרעתיטימיות של מערכת המשפט הפלילי כי מידת האמו� בלג

גור� זה ,  על פי מחקרי� מסוימי�30.נכונות� של אזרחי� לציית לחוק ולסייע באכיפתו

 –בהקשר הציות לחוק (שיקולי� תועלתניי� אשר  בעל השפעה מובהקת א� יותר מהוא

 אמו� מכשירני –ו בהקשר הנכונות לסייע לאכיפת; החשש להיתפס ולשאת בסנקציה

 ע� זאת 31). לההאזרח חשו�שביכולותיה של מערכת המשפט לצמצ� את רמת הפשיעה 

נמצא כי אזרחי� המשתייכי� לקבוצות שונות נוטי� להשתמש בקריטריוני� שוני� כדי 
בחברות ממצא זה מובהק במיוחד  32.להערי� את מידת הלגיטימיות של מערכת המשפט

. אתני החופפי� דפוסי ריבוד מעמדי/� של ריבוד גזעיהמתאפיינות בדפוסי� חריפי

חשיבות ייחסו אזרחי� לבני� נמצא ש בנושא בארצות הברית שנעשובמחקרי� , למשל

 ולעומת�, שלטו� החוקשל עליונה לקיומ� של אלמנטי� פורמליי� של הלי� נאות ו

יניות היבט החלוקתי של מדהדגישו את האמריקני והיספני � יקניאזרחי� ממוצא אפר

 מדיניות זו באופ� דיפרנציאלי על קבוצות שונות דר� השפעתה של אתכלומר , האכיפה

 האפקט בשל 33.ררכיות חברתיות קיימותיצומ� של היבאופ� הפועל להנצחת� או לצמ

האכיפה והענישה הנהוגות בארצות , שוויוני המתלווה לרבות מפרקטיקות ההפללההלא 

_____________________________________  

 ,Ben Brown and William R. Benedict:לסקירת הספרות הענפה בנושא ראו למשל   29
“Perceptions of the Police: Past Findings, Methodological Issues, Conceptual Issues, 

and Policy Implications”, 25 Policing (2002) 543.  
30   Tom R. Tyler, Why People Obey the Law (2nd ed., 2006); Tom R. Tyler and Yuen J. 

Huo, Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts 
(2002).  

31   Jason Sunshine and Tom R. Tyler, “The Role of Procedural Justice and Legitimacy in 
Shaping Public Support for Policing”, 37 Law & Soc'y Rev. (2003) 513.  

32  Blaine Bridenball and Paul Jesilow, “What Matters: The Formation of Attitudes 
Toward the Police”, 11 Police Q. (2008) 151; Ronald Weitzer, “Citizens’ Perceptions 
of Police Misconduct: Race and Neighborhood Context”, 16 Justice Quarterly (1999) 
819; John Hagan, Carla Shedd and Monique R. Payne, “Race, Ethnicity, and Youth 

Perceptions of Criminal Injustice”, 70 Am. Sociol. Rev. (2005) 381.  
33  Tom R. Tyler, “Public Trust and Confidence in Legal Authorities: What do Majority 

and Minority Group Members Want from the Law and Legal Institutions?", 19 Behav. 
Sci. Law (2001) 215.  
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ששיעורי האמו� הציבורי במערכת האכיפה על כ� ה  נראה כי אי� מקו� לתמיה34,הברית

 משיעורי האמו� שנמדדו בקרב בהרבהנמוכי� הינ� בקרב מיעוטי� אתניי� וגזעיי� 
 מקרב �35%  השיבו כ2007 בשנת שנעשהבמחקר , למשל. האוכלוסייה הכללית

,  או אפסית במשטרהקטנהאמריקני� כי יש לה� מידת אמו� � יקני�הנשאלי� האפר

   35.תשובה דומה מקרב הנשאלי� הלבני� השיבו 9%רק זאת ולעומת 

ממצאי� דומי� נתקבלו במחקר האמפירי הבוח� את מידת האמו� של המיעוט הערבי 

 כדי לבחו� 2008 מטע� המשרד לביטחו� פני� בשנת שנעשהבמחקר . בישראל במשטרה

ה ביטאו רוב הנשאלי� עמד, את מידת האמו� של הציבור הערבי במשטרת ישראל

 את מהנשאלי� השיבו כי המשטרה מפלה 76.3% 36.ביקורתית כלפי תפקוד המשטרה

 �57%ו,  מהנשאלי� השיבו כי המשטרה מפריזה בשימוש בכוח59.2%, ערביי ישראל

 על ידי 2003 בשנת שנעשה משאל 37.עוינתכמהנשאלי� הגדירו את גישת המשטרה 
מחקר� . העלה ממצאי� דומי�) Weitzer(טצר יהקרימינולוגי� באדי חסייסי ורונלד וי

 בי� אזרחי� יהודי� לאזרחי� ערבי� בכל הנוגע נרחבי�הצביע על קיומ� של פערי� 

למידת הביטחו� שחש האזרח כאשר הוא בא במגע ע� , אמו� הכללי במשטרההלמידת 

המשטרה ולמידת שביעות הרצו� מפעילויות אכיפת החוק בסביבת המגורי� של 

רעו� הלגיטימציה של המשטרה בקרב המיעוט י המחיש כי ג משאל זה א�38.הנשאלי�

המתוארות בספרות האמריקנית השפעות שליליות הדומות באופיי� לאלה הערבי מצמיח 

שיעור הנכונות לדווח על עברות , למשל. בנוגע לנכונות האזרחי� לסייע באכיפת החוק

 �בקרב נשאלי� ש זהמאלימות ועל עברות רכוש למשטרה בקרב נשאלי� ערבי� היה נמו

 ,86% לעומת 70%;  לעברות אלימותבאשר,  בהתאמה,82% לעומת 66%(יהודי� 
רעו� הלגיטימציה של רשויות אכיפת החוק בקרב י ג39). לעברות רכושבאשר, בהתאמה

המיעוט הערבי הודגש ג� על ידי ועדת החקירה הממשלתית לבירור ההתנגשויות בי� 

בראשות השופט בדימוס , 2000לי� באוקטובר כוחות הביטחו� לבי� אזרחי� ישרא

_____________________________________  

 
 Michael: אמריקני� במערכת המשפט הפלילי ראו�יקני�לסקירה מקיפה של מצב� של אפר  34

Tonry, Punishing Race (2011). 
35   Reported Confidence in the Police, by Demographic Characteristics, 2007 

Sourcebook of Criminal Justice Statistics Online, [available at: 
http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t2212010.pdf].  

 סקר עמדות וציפיות בקרב ציבור הערבי� –שיטור בחברה הערבית ישראלית  ,יואב סנטו   36
 /http://old.mops.gov.il/BP:  באתרנית� לצפייה[). 2008 (ישראל אזרחי מדינת

ResearchNDevelopment/Researches/Social/PoliceNPolicinginIsraeli-ArabSociety2008_
116.htm] 

 . ח' עמב, ש�   37
38   Badi Hasisi and Ronald Weitzer, “Police Relations with Arabs and Jews in Israel”, 47 

Br. J. Crim. (2007) 728, pp. 733–734.  
 .739' בעמ, ש�   39
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המשטרה ערה לכ� " הועדה קבעה במסקנותיה כי 40.) ועדת אור–להל�  (תאודור אור

, כי א� כגור� עוי�, שפעמי� רבות היא אינה נתפסת במגזר הערבי כגור� נות� שירות

� המנהיגי� והתושבי"ועדה כי ו בי� ממצאיה ציינה ה41".המשרת שלטו� חסר התחשבות
כי ה� רואי� את השוטרי� רק כשה� באי� לכפות עליה� את מדיניות ההפליה , טענו

תקיפת  ",קובעתועדה  ה,לפיכ� 42".וכי לדיד� השוטרי� הפכו לקלגסי דיכוי, והנישול

   43".כמעט כחובה פטריוטית, שוטרי� התקבלה בקרב צעירי� כנורמה לגיטימית

י� שוני� של מבנה הריבוד האתני  תוצר של היבטהיארעו� הלגיטימציה יבעיית ג

מוסדית של ההתנהלות השלושת ההיבטי� המרכזיי� בהקשר זה ה� דפוסי . בחברה

דפוסי הקצאת משאבי� על ידי הרשויות הפוליטיות ודפוסי� , רשויות אכיפת החוק

 בי� הרכיבי� התרבותיי� המעצבי� את – ומהקונפליקט –תרבותיי� הנובעי� מהשונות 

 קהילות אתניות לבי� הרכיבי� התרבותיי� הדומיננטיי� בתרבות זהות� של חברי

במישור ההתנהלות המוסדית של רשויות האכיפה מידת האמו� של מיעוטי� . הכללית
 דפוסי� כלליי� של בשלאתניי� נשחקת לא רק בשל התנסויות אישיות שליליות אלא ג� 

 בישראל שיעור 44. שוויונית המשתקפי� בכל הגזרות של ההלי� הפלילילאאכיפה 

 מכלל האסירי� הפליליי� �45% הכלואי� המשתייכי� למיעוט הערבי מגיע לכדי כ

 נתו� זה אינו יוצא דופ� 45).שיעור הגבוה פי שניי� משיעור� באוכלוסייה הכללית(

 �13%  כמהווי�אמריקני� � יקני�בארצות הברית אפר. בפרספקטיבה השוואתית

   למעלה היה 2009יצוג� בבתי הכלא נכו� לשנת שיעור יאול� , מהאוכלוסייה הכללית

שיעור אול� ,  מהאוכלוסייה הכללית�9%  כה� באנגליה מיעוטי� אתניי� 46.�30%מ

ייחס , בישראל ובעול�,  גו� נרחב של מחקרי�47.�22% כעומד עלייצוג� בבתי הכלא 

יות יתר מטע� רשו היתר של מיעוטי� אתניי� בבתי הכלא לדפוסי� של החמרת את ייצוג
 אריה רטנר וגדעו� פישמ� ה� מצאו כי סיכויי שערכובמחקר מקי� , למשל. האכיפה

 יחסיתההרשעה של נאשמי� ערבי� וחומרת העונשי� המוטלי� עליה� גבוהי� 
_____________________________________  

ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בי� כוחות הביטחו� לבי� אזרחי� ישראלי�    40
 :נית� לצפייה באתר [)דוח ועדת אור – להל�) (2003 ( די� וחשבו�– 2000באוקטובר 

http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm .[  

 .768' בעמ, ש�   41
  . 90' בעמ, ש�   42
  .ש�, ש�   43
44   Rod K. Brunson, “‘Police Don’t Like Black People’: African-American Young Men’s 

Accumulated Police Experiences”, 6 Crim. & Pub. Pol'y (2007) 71; Michael Reisig 
and Roger Parks, “Experience, Quality of Life, and Neighborhood Context: A 

Hierarchical Analysis of Satisfaction with Police”, 17 Justice Quarterly (2000) 607.  
   ./http://www.pra.co.il:ראו באתר הרשות לשיקו� האסיר   45
 /http://bjs.ojp.usdoj.gov: ראו באתר משרד המשפטי� האמריקני   46

index.cfm?ty=pbdetail&iid=2200 . 
47   Nicola Lacey, The Prisoners’ Dilemma: Political Economy and Punishment in 

Contemporary Democracies (2008) p. 150.  
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אייל ורענ� �  מחקר� של אור� גזל48.לנאשמי� יהודי� המואשמי� בעברות דומות

תנית של חשודי� על החלטות שבח� את השפעת הזהות הא, )ואחרי�(קינ� � סוליציאנו
חשודי� ערבי� להשתחרר ממעצר סיכוייה� של מצא כי , מעצר לפני הגשת כתב אישו�

 הטענה הפרשנית המייחסת את 49.משל אחרי�נמוכי�  כשהמשטרה מבקשת לעצר�

היתר של חברי המיעוט הערבי כחשודי� ונאשמי� בביצוע עברות פליליות  ייצוג

עדה קבעה והו. מצאה ביטוי ג� במסקנותיה של ועדת אור ,לדפוסי� של אפליה מוסדית

חשוב לפעול כדי לעקר  ...נדרש שידוד מערכות ביחס המשטרה למגזר הערבי"כי 

, ג� אצל קציני משטרה ותיקי� ומוערכי�, תופעות של דעות קדומות שליליות שנתגלו

ציבור המשטרה חייבת להטמיע בקרב שוטריה את התובנה כי ה. כלפי המגזר הערבי

   50".וכי אי� לנהוג בו כאויב, הערבי בכללו אינו אויב שלה�

רעו� הלגיטימציה של המשטרה בקרב מיעוטי� אתניי� אינו נובע רק מדרכי יג, ואול�
 האוכלוסייה המקומית אלא ג� ממעמדה כסמל מובהק של רשויות בקרבהתנהלותה 

מוסדות ופנית כלפי  המ חלק מהעוינות51.פוליטי השורר בה�המדינה ושל הסדר החברתי

 לא דפוסי� שיטתיי� של חלוקה על אלה קבוצות אוכלוסייההמשטרה נטוע בביקורת של 

מקור זה של . המנציחי� את המבנה הקיי� של ריבודיות אתנית, אפליה והדרה, שוויונית

נגר� לדימויה של כי הנזק השהדגישה , רעו� הלגיטימציה זוהה על ידי ועדת אוריג

 באכיפת מדיניות כללית הנתפסת כבלתי הבשל מעורבותי הציבור הערבי בעינהמשטרה 

מצמצ� את מידת שיתו� הפעולה  )בתחו� הפקעת הקרקעות, בראש ובראשונה(צודקת 

   52.ג� בסוגיות שגרתיות של אכיפת חוק

_____________________________________  

48  Arye Ratner and Gideon Fishman, Justice for All? Jews and Arabs in the Israeli 
Criminal Justice System (1998) ; את �העונשי� ממצאי� דומי� הוצגו במחקר שבח

המוטלי� על נאשמי� יהודי� וערבי� שהואשמו בעברות דומות במדג� תיקי� של בתי 
להבדלי� מבחינת מדיניות התביעה כלפי ייחסו אותו החוקרי� שפער , משפט שלו�

 מהתיקי� של 40%�במחקר נמצא כי התביעה ביקשה להחמיר בכ(נאשמי� משתי הקבוצות 
' סלי� חגמוחמד : ראו). � של נאשמי� יהודי� מהתיקי20%� א� רק בכ,נאשמי� ערבי�

 ,"בית משפט השלו� ותיפקודו ע� המיעוטי� בישראל ",גיורא רהב ומאיר טייכמ�, יחיא
 .157) ד"תשנ( ד פלילי�

 
49

ערבי� ויהודי� בהליכי ", גל עינב ועטאללה שובאש, קינ��אייל ורענ� סוליציאנו�אור� גזל 
לפער זה חשיבות מכרעת בהבניית . 627 )ט"סתש( לח משפטי�, "הארכת מעצר ראשוני

חלטות שכ� ה, הפערי� בי� נאשמי� יהודי� וערבי� ג� בשלבי� מאוחרי� יותר של ההלי�
שלעתי� קרובות נובעת מפערי� מעמדיי� ותרבותיי� (בנושא מעצר עד תו� ההליכי� 

 וצאנמ) לעמוד בתנאי השחרור בערובההמקשי� עליה� לשכנע את בית המשפט ביכולת� 
 את סיכויי ההרשעה ג� כאשר שולטי� במשתני� אחרי� כגו� מאפייני העברה או ותכמגביר

 ). 633' בעמ, ש�(הרשעות קודמות 
 . 768'  בעמ)40 הערה ,לעיל(דוח ועדת אור    50
: על תפקודיה הסימבוליי� של המשטרה בחברה המתאפיינת בהטרוגניות אתנית ראו   51

Loader )1 הערה ,לעיל.( 
 .768–767'  בעמ)40 הערה ,לעיל(דוח ועדת אור    52
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המיעוט קבוצות כשלי האכיפה הנובעי� ממצב זה פוגעי� בראש ובראשונה בחברי 

קבוצתית של ויקטימיזציה �ית הבוחנת את ההתפלגות הבי�הספרות האמריקנ. עצמ�

אלימות בקרב מיעוטי� גזעיי� ואתניי� המתגוררי� מפלילית מראה כי שיעור ההיפגעות 
, למשל.  משיעורי ההיפגעות בקרב האוכלוסייה הכלליתבהרבהבגטאות עירוניי� גבוה 

בוה פי כשבעה אמריקני� ג� יקני�שיעור הנרצחי� בקרב אוכלוסיית הגברי� האפר

 באנגליה שיעור הנרצחי� בקרב האוכלוסייה 53.מבקרב אוכלוסיית הגברי� הלבני�

  ג� נתוני� דומי� משתקפי�54.השחורה גבוה פי חמישה מבקרב האוכלוסייה הלבנה

היתר של  קיי� יסוד סביר להניח כי חשיפת, למעשה. מגוו� עברות אחרותביחס ל

. יליות גבוהה א� יותר מהמשתק� בנתוני� הללועברות פלממיעוטי� אתניי� להיפגעות 

שיעורי הדיווח של אזרחי� המשתייכי� לקבוצות אלה למשטרה , כפי שצוי� לעיל, שכ�

: מגזרית� מרבית האלימות המדווחת היא פני�. נמוכי� יחסית לאוכלוסייה בכללותה

 רב�קלארבעה מתו� חמישה מקרי פשע אלי� בארצות הברית מתבצעי� בי� עבריי� 
 – מבחינה מרחבית – ורוב� מתרכזי� 55,גזעית/המשתייכי� לאותה קבוצה אתנית

ושבה� מתגוררות , באזורי� עירוניי� המתאפייני� ברמות חריפות של עוני וסגרגציה

   56. המוחלשות ביותר בקרב מיעוטי� אתניי� וגזעיי�קבוצות האוכלוסייה

נחנו נוטי� לחשוב על סכנת יקטימיזציה שתוארו לעיל מרמזי� כי א� כי אודפוסי הו

, ההיפגעות מאלימות פלילית כסכנה המתחלקת באופ� אקראי בי� הפרטי� בחברה

דמוגרפיי� ואתניי� לבי� ,  לזהות מתאמי� בי� דפוסי השתייכות מעמדיי�אפשרלמעשה 

 –א� להצביע אפשר בהתבוננות סוציולוגית מעמיקה יותר . מידת החשיפה לסיכו� זה

 על האופ� שבו פערי� –ומי� אחרי� של המבנה הריבודי בחברה  לסימפטבאשרכמו 

על רקע הכתיבה . אלה מעוצבי� או למצער משתמרי� על ידי מדיניות פוליטית שיטתית

הקרימינולוגית הענפה המזהה מתאמי� בי� שיעורי פשיעה גבוהי� לבי� מאפייני� 

, הי� של אבטלהשיעורי� גבו: למשל(אחרי� של מציאות החיי� בגטאות עירוניי� 

תקצוב של מוסדות קהילתיי� וציבוריי� � נשירת בני נוער ממסגרות חינוכיות ותת

 אפשר 57)שתפקיד� לעודד את השתלבות� התרבותית והכלכלית של קהילות המיעוט

לראות כי המדיניות החלוקתית המונהגת ברמה הלאומית וברמה המוניציפלית בתחומי� 

_____________________________________  

53   Randall Kennedy, Race, Crime and the Law (1998) p. 20. 
54  Coretta Phillips and Ben Bowling, “Ethnicities, Racism, Crime and Criminal Justice”, 

Oxford Handbook of Criminology (4th ed., Mike Maguire, Rod Morgan and Robert 
Reiner – eds., 2007) 421, p. 432.  

55  Kennedy )19'  בעמ)53 הערה ,לעיל . 
56  Douglas S. Massey, “Getting Away with Murder: Segregation and Violent Crime in 

Urban America”, 143 PA. L. Rev. (1995) 1203.  
57  Richard Block, “Community, Environment, and Violent Crime”, 17 Criminology 

(1979) 46; Robert J. Sampson and W. Byron Groves, “Community Structure and 
Crime: Testing Social-Disorganization Theory”, 94 Am. J. Sociol. (1989) 774.  
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הדיור , התעסוקה,  למשל תחומי החינו�–פשיעה שיש לה� השפעה מוכחת על רמות ה

חושפת את התושבי� המתגוררי� בשכונות מצוקה אלה לסיכוני� מוגברי�  –והרווחה 

על ) Ford(רד פורד 'השפעה של סוגיה זו עמד ריצ בניתוח רב. של ויקטימיזציה פלילית

) racially identified spaces" (המזוהי� גזעית"האופ� שבו קיומ� של גטאות עירוניי� 

מאפשר לגופי המדינה השוני� לשמר דפוסי� קיימי� של ריבוד גזעי ומעמדי ג� בלי 

 באמצעות מדיניות חלוקתית הממסדת ,זאת .עילי� קריטריוני� גזעניי� גלויי�שה� מפ

את נחיתות� של השירותי� הציבוריי� באזורי� אלה ומנציחה את הפתולוגיות 

יהודי� להפרדה המרחבית הברורה שבי� ערבי�  ה58.החברתיות המאפיינות אות�

בה� ש מחברי המיעוט הערבי בישראל מתגוררי� ברשויות מקומיות �90%  כ–בישראל 

ורוב התושבי� הערבי� בערי� מעורבות מתגוררי� בשכונות נפרדות , גרי� ערבי� בלבד

 60.מאפשרת להפעיל פרקטיקות דומות של חלוקת משאבי� – 59)מי'דוגמת השכונה עג(

�רווחה ותשתיות ברשויות , דיור, תעסוקה, הפערי� השיטתיי� בתקצוב שירותי חינו

 ה� להזנת שיעורי ישירותמקומיות המשתייכות לשני המגזרי� לאור� השני� תורמי� 

   61.יקטימיזציה הגבוהי� בקרב המיעוט הערביוו� להחרפת שיעורי ההפשיעה וה

� של דפוסי ריבוד אתני על דפוסי הדיו� שהוצג בפרק זה הראה כי השפעת, לסיכו�

יתר ע� חשודי� ונאשמי� המשתייכי�  אכיפה פלילית אינה מתבטאת א� ורק בהחמרת

חסר   היא מתבטאת ג� בהגנת;בעיה המושכת את מרב העניי� המחקרי, למיעוטי� אלה

חסר זו אינה נובעת רק מהיעדר נוכחות פיזית  הגנת.  אלהלקבוצות אוכלוסייההמוענקת 

 מוסדות שלטוניי�של ומכישלונה של המשטרה ג� גוריה� אלא שטרה באזורי משל המ

לגבש את מידת האמו� הציבורי החיוני כדי לאפשר לרשויות אכיפת החוק לפעול אחרי� 

 וסוגת הסרטי� העוסקת במציאות מי'עגהסרט ,  כפי שאראה בפרק הבא62.ביעילות

בי� להראות את ההזנה ההדדית החיי� של צעירי� המתגוררי� בגטאות עירוניי� מיטי

חסר המאפייני� את התנהלותה של המשטרה  יתר ודפוסי הגנת שבי� דפוסי החמרת

 .  האוכלוסייה המקומיתבקרב

_____________________________________  

58  Richard T. Ford, “The Boundaries of Race: Political Geography in Legal Analysis”, 
107 Harv. L. Rev. (1994) 1841.  

59  Ghazi Falah, “Living Together Apart: Residential Segregation in Mixed Arab-Jewish 
Cities in Israel”, 33 Urban Studies (1996) 823, p. 829.  

, 19 )ו"תשס( ב די� ודברי�, " תזות על משפט ומרחב–סובייקט , מרחב, קהילה", ישי בלנק   60
 .28' בעמ

 מדד השוויו� בי� האזרחי� היהודי� והערבי� בישראל: 2009ח סיכוי "דו, עלי חיידר   61
 /http://www.sikkuy.org.il/docs/madad2010: נית� לצפייה באתר[) 2010(

sikkuymadad_2010.pdf[  
62   Rodney Stark, “Deviant Places: A Theory of the Ecology of Crime”, 25 Criminology 

(1987) 893.  
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  אכיפה פלילית וריבוד אתני בפרספקטיבת הייצוג הקולנועי   .ב

  ההקשר האמנותי וההיסטורי של ייצוגיה הקולנועיי� של הבעיה   .1

 ועורר עניי� ציבורי 63 לתגובות נלהבות מצד הממסד האמנותיזכהאשר  ,מי'עגהסרט 

 מעניק ביטוי נרטיבי מרתק למסקנות המוצגות במחקר הסוציולוגי והקרימינולוגי 64,נרחב

עלילת הסרט מורכבת מעלילה . בנושא פשיעה ואכיפת חוק בקרב מיעוטי� אתניי�

ת עוסקת בסיפורו של העלילה המרכזי. מרכזית ומשלוש עלילות משנה הנשזרות זו בזו

עומר סומ� כקרב� הבא במעגל הדמי� . מי שביפו'צעיר המתגורר בשכונת העוני עג, עומר

מעגל שהחל , שבע� שוב תליהמתקיי� בי� משפחתו המוסלמית למשפחה בדווית מהי

א� כי נוכחותה הפיזית של . דודו בתגובה לדרישת דמי חסות ב�שביצע במעשה ירי 

הרי שהתמודדות� , שכונת העוני היפואית ניכרת לאור� הסרטמשטרת ישראל ברחובות 
 כולהשל הדמויות ע� מקרי האלימות וא� ע� סכנת החיי� המרחפת מעליה� מתנהלת 

במסגרת המאמצי� לחל� את . מחו� למערכת המשפט הפורמלית והרחק מהישג ידה

ל� המטיל על עומר לש,  הסכסו� מועבר לטריבונל שבטי,עומר ואת בני משפחתו

וזאת כתנאי , יכולות הכלכליות שלו ושל משפחתומה הגדוללמשפחה היריבה סכו� כס� 

מרחב האפשרויות החוקיות העומדות בפני עומר כדי להשיג . לביטולה של נקמת הד�

והוא בוחר לבסו� לשמש בלדר , את סכו� הכס� הנדרש הול� ומצטמצ� במהל� העלילה

המשתלבות בסיפור עוסקות במסלול המנתב ג� שתיי� מעלילות המשנה . בעסקת סמי�

י� המתגוררי� בשכונת העוני היפואית לעבר עיסוק יאת בחירותיה� של צעירי� ערב

 עלילת המשנה השלישית מציגה את ההקשר המעצב את ואילו, בעברות פליליות
, סיפורו של מאלק. פעילות� של שוטרי� המופקדי� על אכיפת החוק ברחובות השכונה

 חוקי משכ� העובד במסעדה יפואית כדי לממ� ניתוח הנדרש להצלת חייה שוהה בלתי

צעיר מקומי המבקש לעזוב את שכונת הפשע ולעבור ', וסיפורו של בינז, של אמו

 המצויה מעבר לקו הדמיוני המפריד את ,להתגורר ע� חברתו היהודייה בשכונת נווה צדק

,  במות� של שני הצעירי�ניה� ש מסתיימי�–מי מהישראליות הנורמטיבית 'שכונת עג

עלילת המשנה השלישית . הראשו� כקרב� ירי בעסקת הסמי� והשני בגי� שימוש בסמי�

_____________________________________  

לציו� , בי� היתר זכה הסרט במועמדות לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר   63
פרס האקדמיה הישראלית (סגרת פרס אופיר לשבח בפסטיבל קא� ולחמישה פרסי� במ

 . לרבות הפרס הראשו� בקטגוריית הסרט הטוב ביותר,)ש שייקה אופיר"לקולנוע ע
איו� יהכריז בר, סכנדר קובטי, לאחר שאחד מיוצריו,  א� עורר סערה פוליטיתמי'עגהסרט    64

התבטאות זו . לכי הוא אינו רואה בעצמו נציג של מדינת ישרא, ערב טקס האוסקר, עיתונאי
המתנה הענקת , גררה לא רק ביקורות פוליטיות מצד שרי� וחברי כנסת אלא א� הצעת חוק

והשחקני� המשתתפי� , הבמאי� שלו, מפיקיו, עורכי הסרט"מימו� ציבורי לסרט בכ� ש
ולערכיה היהודי� , לסמליה, יחתמו על הצהרת נאמנות למדינת ישראל, בסרט

ח "ס, 2010–ע"התש, ) הצהרת נאמנות–תיקו� (ק הקולנוע הצעת חו: ראו". והדמוקרטי�
  .]http://oknesset.org/bill/3043": כנסת פתוחה"ההצעה ניתנת לצפייה באתר  [53ט "תשנ
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תו� שהיא נעה בי� התנסויותיו , שוטר המוצב בשכונה, מתמקדת בדמותו של דנדו

ובכ� מספקת צוהר לאופ� שבו תופסי� השוטרי� היהודיי� את מערכת (המקצועיות 
המיטלטלי� בעקבות , לבי� חייו המשפחתיי�) סייה המקומיתיחסיה� ע� האוכלו

  . על רקע לאומנישנרמז כי בוצע היעלמותו של אחיו החייל באירוע 

 להעמקת ההבנה של סוגיות חשובות מי'עגכדי לפתוח את הדיו� בתרומתו של הסרט 

חשוב להציג בקווי� , הנוגעות לאכיפתו של המשפט הפלילי בקרב מיעוטי� אתניי�

במיוחד חשוב להבי� את משמעותו . ליי� את ההקשר האמנותי שבתוכו הסרט נוצרכל

 ואת קווי ההתפתחות ההיסטוריי� של סרטי� המתארי� את "אליז� קולנועיֵר"של המונח 

הסוגה הקולנועית שבה , מציאות חייה� של צעירי� המתגוררי� בגטאות עירוניי�

 . משתלב סרט זה
 השתלבות� של שני יסודל סגנו� ראליסטי על  לאפיי� סרט קולנוע כבעאפשר

 הקריטריו� הראשו� עוסק בזיקה שבי� היצירה הקולנועית למציאות :קריטריוני�

יצירה הניחנת באיכויות ראליסטיות . פני הצופהלהחיצונית שאותה היא מבקשת להציג 

בי� הלימה מתאפיינת בקיומה של מידה ניכרת של ) במוב� האונטולוגי של המונח(

 הכוונה אינה בהכרח 65.אותה היא מתארתשהיצירה הקולנועית לבי� המציאות החיצונית 

ובכ� בי� היתר נבדל ( במציאות במלוא�כי כל מרכיבי העלילה הקולנועית התרחשו 

 66.)של הסגנו� התיעודי – א� המוטעית –נציונלית ווהסגנו� הראליסטי מהתפיסה הקונ

להתייחס אל הסיפור העלילתי כאל אפשרות  הממד הראליסטי נובע מכ� שאפשר ,אלא

על פנינו תואמי� את הידע המוכר לנו לשכ� תרחישי המציאות שהסרט מציג , ממשית

רצוי . התנאי� החברתיי� המעצבי� אות�על אודות אודות סיטואציות עובדתיות דומות ו
ות להבחי� כי בהקשר האונטולוגי האיכויות הראליסטיות של היצירה הקולנועית טמונ

לאור� מתרחשת העלילה ג� כשפרטי שבו היא מייצגת את התופעות החברתיות שבאופ� 

עדויות מכלי בכשהוא נתמ� בראיות אמפיריות ו, ייצוג זה. העלילה עצמ� ה� בדיוניי�

 לסייע יש בו כדי 67, המתארות את מהות� של הבעיות החברתיות המיוצגות בסרט,ראשו�

ע� תופעות חברתיות אלה ולגבש עמדה מושכלת לקהל הצופי� להעמיק את היכרות� 

_____________________________________  

שורשיה של האמונה ביכולותיו הראליסטיות של הצילו� הקולנועי מופיעי� כבר בעבודות    65
השפעה במיוחד בהקשר  רבת. מנותיתאורטיות מוקדמות על מהותו של הקולנוע כמדיו� א

זה הייתה עבודתו של התאורטיק� הצרפתי אנדריי באזי� בשנות הארבעי� של המאה 
  . André Bazin, What is Cinema? (Hugh Grey – trans.) (1967):ראו. העשרי�

נציונלית של הסגנו� התיעודי ועל ביקורות תאורטיות עכשוויות על וועל התפיסה הקונ   66
  .230–226' בעמ) 15הערה , לעיל (Hallam and Marshmant :ה זו ראותפיס

כאינדיקציה לאפשרות " להשתמש בסרטי קולנוע מסוימי� אפשר, כפי שכותב אמנו� רייכמ�   67
ובכלל זה הפרקטיקות , מציאות שכללי המשפט הפוזיטיבי, קיומה של מציאות מסוימת

שימוש כזה . עלמי� ממנה או לכל הפחות אינ� מעניקי� לה משקל ראוימת, המשפטיות
אינו יכול כשלעצמו לתמו� בביקורת על הדי� הקיי� בהיעדר תימוכי� ] ... [בקולנוע

   .67'  בעמ)2הערה , לעיל (רייכמ�..." אמפיריי� עצמאיי� המתארי� נכוחה את המציאות
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 הסקירה שהוצגה בפרק 68.יותר בשאלת התגובות המוסדיות הנדרשות כדי להתמודד עמ�

הקוד� בנוגע לדפוסי אכיפתו של המשפט הפלילי בקרב מיעוטי� אתניי� המתגוררי� 

פנינו תשתית אמפירית ופרשנית המסייעת להמחיש את לבגטאות עירוניי� הציבה 
ג� סרטי� שאינ� נוקטי� סגנו� , כ�א.  בהגשמת קריטריו� זהמי'עגלחתו של הסרט הצ

ה� , לספק תובנות חשובות על המציאות החברתית ועל מערכת המשפטעשויי� ראליסטי 

 לטעו� כי החתירה של סרטי� אפשראול� . וה� ברמה הנורמטיביתתיאורית ברמה ה

מתקיימי� במציאות הממשית מגבירה ראליסטיי� לייצוג מדויק של תנאי� חברתיי� ה

� מאפייניהאודות  את יכולתנו להסתמ� עליה� כדי לבסס טיעוני� מסדר ראשו� על

האקטואליי� של בעיות חברתיות שונות ודרכי ההתמודדות הרצויות של מערכת המשפט 

  . עמ�

 להבי� את מהותו של אי אפשר , כמו כל שדה אחר של פעילות חברתית,ע� זאת

הראליסטי תו� התמקדות בלעדית בקריטריו� השאוב מהמציאות החיצונית הקולנוע 
 כדי להבי� כיצד הסגנו� הראליסטי בקולנוע מצליח להשעות את 69.לאותו שדה

א� כי , פניולשל הצופה בדבר ממשות� האונטולוגית של האירועי� המוצגי� האמו� � אי

ולפיכ� מערב (מורכבי� ברור כי מדובר במעשה ייצוג הכרו� בתהליכי הפקה ועריכה 

גיו� י להתייחס ג� להעלינו, )מגוו� בחירות סלקטיביות ותכסיסי� נרטיביי� וויזואליי�

הפנימי של אמנות הקולנוע ולאופ� שבו אמצעי� שוני� של מבע קולנועי מסייעי� 

לאפיונה , והמשלי�, לפיכ� הקריטריו� השני. להגברת תחושת הממשות בקרב הצופי�

ועית כראליסטית מתמקד באמצעי המבע שבה� השתמשו יוצרי הסרט של יצירה קולנ

סגנונות קולנועיי� . כדי לעצב צורה אמנותית מחומרי הגל� שהמציאות מספקת לה�

בי� .  על שימוש באמצעי� ויזואליי� ונרטיביי� שוני�בהתבססות�שוני� נבדלי� זה מזה 
בחירה אופיינית של , אורההיתר אמצעי� אלה כוללי� טכניקות מסוימות של צילו� ות

כ�  70.קומפוזיציה של המרחב המצול� והעיצוב הנרטיבי של הדמויות, אתרי צילומי�

 סרטי� ראליסטיי� מתאפייני� בהעדפת השימוש באור ,בנושא עיצוב התאורה, למשל

_____________________________________  

 
68

 לתרומת� של סרטי� ראליסטיי� באשר את הניתוח שמציעה שולמית אלמוג ראו למשל 
סיפור המפרש את הזנות כתוצר של (לערעור הסיפור ההוליוודי המקובל של תופעת הזנות 

מאמרה מראה כיצד סרטי� ראליסטיי� ). התקשרות חוזית וולונטרית בי� פרטי� אוטונומיי�
המוצא  המדגיש את ממד הכפייה וחוסר,  חלופיהעוסקי� בזנות תורמי� ליצירתו של נרטיב

, שולמית אלמוג. ממדי� המשתקפי� ג� בכתיבה המחקרית, המאפיי� את חייה� של זונות
 .471) א"תשע( טו המשפט ," משפט פוגש קולנוע– 'זה הסיפור של זנות'"

הנוגעת ליחס שבי� הממדי� , בחנה כללית יותרהע� עולה בקנה אחד בחנה זו ה   69
ובכלל זה , נומיי� לממדי� ההטרונומיי� של שדות שוני� של פעילות חברתיתהאוטו

 Brian Z. Tamanaha, “The Internal-External Distinction and the: ראו למשל. המשפט
Notion of a ‘Practice’ in Legal Theory and Socio-Legal Studies”, 30 L. & Soc'y Rev. 

(1996) 163.   
� שבו ההבחנה בי� ראליז� לפורמליז� משתקפת במגוו� ההיבטי� של היצירה לדיו� באופ   70

 ).8 הערה ,לעיל(אנטי 'ג: הקולנועית ראו
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וזאת כדי להקנות לאובייקט המצול� איכויות ממשיות , טבעי על פני תאורה מלאכותית

לעומת זאת ביצירות קולנועיות המתבססות על סגנו� פורמליסטי . ופהיותר בעיני הצ
 מבחינת המבנה העלילתי סרטי� 71.השימוש בתאורה כאמצעי אקספרסיבי מודגש יותר

יו� של דמויות המשתייכות למעמד � ראליסטיי� רבי� נוטי� להתמקד בקשיי היו�

�ת על המכשולי� לעתי� קרובות העלילה אינה מובילה להתגברו. הבינוני והנמו

המוצבי� בפני הדמויות אלא דווקא מדגישה את הכוח הדטרמיניסטי של התנאי� 

פעמי� רבות . החברתיי� המעצבי� את נסיבות חייה� ואת חוסר יכולת� להתגבר עליה�

ללא התרה ברורה של הקונפליקט , העלילה מסתיימת באופ� אמביוולנטי ומעורפל

ג� במוסכמה אמנותית זו יש כמוב� . לאור� הסרט התמודדו הגיבורי� שאת�והדילמות 

כפי שהאירועי� בחיינו . כדי לתרו� להגברת אמונתו של הצופה בממשותה של העלילה

כפי ( ופתרונו – העצמתו – תבניות פורמליות של התגלות קונפליקט לפיאינ� מתנהלי� 
  . כ� ג� הסרט הראליסטי, )שמתקד� המבנה העלילתי ההוליוודי הקלסי

בה� ש מבע קולנועיי�  מסגרת רחבה של אמצעי אפואשמשנו� הראליסטי מהסג

ייצג במדויק את משתמשי� יוצרי קולנוע כדי להציג בפני הצופה תיאור החותר ל

בתו� מסגרת זו התפתחו לאור� השני� סוגות שונות המשתמשות . המציאות הממשית

 ויזואליי� ונרטיביי�  מפתחות רפרטואר ייחודי של אמצעי��באמצעי מבע אלה תו� שה

שני העשורי� האחרוני� באחת הסוגות הבולטות שהתפתחו . מטיי�ושל דגשי� ֵ�

במסורת הראליסטית היא הסוגה המתארת את מציאות החיי� של חברי מיעוטי� אתניי� 

מבחינה תמטית סרטי� אלה מציגי� מציאות חברתית . זמננו בגטאות העירוניי� בני

הזנחה ואזלת יד של ; אבטלה ופשיעה, ולוגיי� של עוניהמתאפיינת בשיעורי� פת
עדר לגיטימציה של יחוסר אפקטיביות וה, אלימות משטרתית; מוסדות שלטוניי�

מוסדות האכיפה הפלילית וסגרגציה דמוגרפית ותעסוקתית חריפה בי� קבוצות אתניות 

לי חיי� המגבילה את יכולת� של הצעירי� המקומיי� להשתלב במסלו, וגזעיות שונות

 72.לגאלית המשגשגת בו� הבלתינורמטיביי� מחו� לגבולות הגטו העירוני והכלכלה 

 73,)2002( עיר האלוהי� לציי� בהקשר זה את הסרט הברזילאי אפשר מי'עגמלבד הסרט 

את ; )הפוולות(המתאר את מציאות החיי� של ילדי� וצעירי� בשיכוני העוני של ריו 

שכונות מצוקה הנשלטות על ידי הפשע המאורג�  העוסק ב74,גומורההסרט האיטלקי 

_____________________________________  

שבו מקובל להשתמש באופ� מניפולטיבי במשחקי אור וצל , נואר�סגנו� הפיל�, כ� למשל   71
� הדגשת צדדי� אפלי� באישיות� של כגו, ובתאורה עמומה כדי להשיג מטרות נרטיביות

 Janey Place and Lowell: ראו. הדמויות או המחשת תחושת סכנה האופפת אות�
Peterson, “Some Visual Motifs of Film Noir”, Film Noir Reader (Alain Silver, James 

Ursini – eds., 2004) 65.  
וגית והאתנוגרפית המתארת את תנאי מאפייני� אלה נסקרי� ג� על ידי הספרות הסוציול   72

 ).14 הערה ,לעיל( Wacquant: ראו למשל. החיי� בגטאות עירוניי�
 . והטקסט שלידה16הערה , לעיל   73
74   Gomorra (Matteo Garrone, dir.) (2008).  
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 העוסק בגטאות העוני של Banlieue 13,75) (13רובע את הסרט הצרפתי ; בעיר נאפולי

 )new black cinema(" גל החדש של הקולנוע השחור"ועשרות סרטי� המשתייכי� ל; פריז

י ההשפעה של הבימאי ספייק ל  עבודתו רבתובה�, סרטי� אלה. בארצות הברית
מתארי� את מציאות חייה� של , )77קלוקרסו 76עשה את הדבר הנכו�בסרטי� כגו� (

צעירי� המשתייכי� למיעוטי� גזעיי� ואתניי� בגטאות המבודדי� של המטרופולי� 

ה בי� נציגיה ימכיוו� שצלה של מערכת האכיפה הפלילית ודפוסי האינטראקצי. האמריקני

מרכזי בעיצוב המרק� החברתי המתקיי� לבי� האוכלוסייה המקומית ממלאי� תפקיד 

 ותה� עוסקת סוגה קולנועית זו מתארבשתמות רבות ,  פשיעה אלהיבאזורי מצוקה רווי

את פעילותה של מערכת המשפט ואת התנאי� החברתיי� המשפיעי� על מידת 

   .בקרב האוכלוסייה המקומית  שלהמידת הלגיטימציהעל  ו מערכת זושלהאפקטיביות 

באזורי מצוקה עירוניי� הופיע שוצרי קולנוע בייצוג ההוויה החברתית העניי� של י

 בקולנוע האירופי זרמי� אוונגרדיי� כגו� 78.מחצית הראשונה של המאה העשרי�ב כבר
שצמח באיטליה ראליז� � אוהראליז� הפואטי שצמח בצרפת בשנות השלושי� והֵנ

י המעמדות הנמוכי� תו� יו� של בנ�  התמקדו בייצוג קשיי היו�בשלהי שנות הארבעי�

 ההקשר הפוליטי 79.הדגשת סיפורי� אנושיי� המשקפי� מגמות פוליטיות כלליות יותר

אליו ש אירופה שלאחר החורב� הכלכלי והחברתי –שבו צמחו זרמי� אמנותיי� אלה 

 השפיע ה� על היסודות התמטיי� וה� –הובילו מלחמות העול� ושנות השלטו� הפשיסטי 

את  מבחינה תמטית הניסיו� לחשו�. ניי� של המסורת הראליסטיתעל היסודות הצור

נגד לנטייתו �  התחדד כתגובתסדר החברתימציאות חייה� של דמויות המצויות בשולי ה

התקופה להתמקד באידאליזציה של חיי הבורגנות ובסרטי�  של הקולנוע המסחרי ב�

 על ידי והותוותה מגמה שבאיטליה למשל נתמכה(פוליטית � שמרניי� מבחינה חברתית
 80).שייחס לקולנוע חשיבות רבה ככלי לעיצוב תודעת ההמוני�, השלטו� הפשיסטי

מבחינה פואטית המינימליז� הוויזואלי שהפ� למאפיי� סגנוני מרכזי של הקולנוע 

הראליסטי מאז ועד עתה הושפע לא רק משיקולי� אמנותיי� אלא ג� משיקולי� גשמיי� 

  . יוצרי קולנוע בני התקופהרשות יביי� המוגבלי� שעמדו לכגו� המשאבי� התקצ, יותר

 להצביע על קווי דמיו� מסוימי� בי� מאפייני� תמטיי� ופואטיי� אלה לבי� אפשר

�עד לשנות . המאפייני� שהתהוו בקולנוע העצמאי השחור ממחצית המאה העשרי� לער

 הייצור אמריקני� הודרו לחלוטי� ממער�� יקני�השבעי� של המאה העשרי� אפר

_____________________________________  

 . והטקסט שלידה17הערה , לעיל   75
 .)1989) (במאי, ספייק לי (עשה את הדבר הנכו�   76
  . והטקסט שלידה18הערה , לעיל   77
' עמב) ב"תשס ( לדמיי� ולביי� את המאה העשרי�– הקולנוע כהיסטוריה, שלמה זנד   78

167–169. 
' עמב) 2003,  מתרג�–יור� שדה  (ר תולדות הקולנועקיצו, קאווי�' פראלד מאסט וברוס 'ג   79

460–472 . 
  .462' בעמ, ש�   80
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על גבי  נראואמריקניות �יקניותדמויות אפרככל ש. וההפקה של הקולנוע ההוליוודי

 שהתבססו על בדר� כלל תפקידי משנה שוליי�יועדו לה� , המס� הגדול בתקופה זו
 ואול� כמו בתחומי� אחרי� של יצירה 81.אוטיפי� רווחי� בקרב התרבות הלבנהסטֵר

אמריקני� לפתח סגנו� � יקני�לו יוצרי קולנוע אפרדווקא על רקע הדרה זו הח, אמנותית

 הקולנוע השחור העצמאי 82.קולנועי עצמאי שלא היה כבול במוסכמות ההוליוודיות

שצמח בארצות הברית הוסי� נדב� חשוב לקנו� הראליסטי העולמי כשמיק� את סוגיית 

ע המצטלבת ע� מישורי הריבוד שבה� עסק הקולנו, הריבוד הגזעי כבעיה מרכזית

כפי שמעיר ). הריבוד המעמדי וההפרדה המרחבית(קוד� לכ� הראליסטי האירופי 

 תרומה מבורכת לראליז� האירופי בעיד� שבו היהנדב� זה , )Hall(סטיוארט הול 

גזעיות ששורשיה� בעיד� הקולוניאליז� הפכו לבעלות משקל הול� /קטגוריות אתניות

   83.ית של יבשת זווגובר בפוליטיקה הפנימית ובדמוגרפיה העירונ
של הסוגה הקולנועית העוסקת במציאות החיי� האופיינית פואטיי� א� כי היסודות ה

הכרת הממסד האמנותי , לגטאות עירוניי� החלו להתגבש ממחצית המאה העשרי�

התהודה הגוברת . באיכויות הייחודיות של סוגה זו התבלטה משנות השמוני� המאוחרות

תרבותיות , חרוני� ניזונה ממגמות אינטלקטואליותשל יצירות אלה בעשורי� הא

השפעה אמריקנית במשנות השמוני� החל ופוליטיות שהתגבשו בעול� המערבי 

 חוקרי� בדיסציפלינות )the cultural turn(במה שנודע כמפנה התרבותי . דומיננטית

 החלו להתמקד בתפקודיה, חינו� ומשפטי�, מדעי הרוח, שונות בתחומי מדעי החברה

השפעותיה הפוליטיות של התרבות הפופולרית והראו כיצד מדיומי� אמנותיי� בו

, ובכלל זה אמנות הקולנוע, ותקשורתיי� שקוד� לכ� נחשבו בעלי ער� בידורי גרידא
השפעה הפועל לעצב תפיסות ונורמות רווחות  מתפקדי� למעשה כמנגנו� אידאולוגי רב

וקרות וחוקרי� שבחנו את תפקודיה  בי� היתר הראו ח84.בעלות משמעות פוליטית

, קולוניאלית� פוסט, קווירית, הפוליטיי� של אמנות הקולנוע מנקודת מבט פמיניסטית

כיצד אמנות , )critical race theory(ובתחו� התאוריה הביקורתית של רעיו� הגזע 

 הנחות � של� ולהנצחתנלכינו, מאז היווצרותה בתחילת המאה העשרי�, הקולנוע פעלה

בד  עלייתו 85.פוליטי ותרבותי, כלכלישוויו� �בותיות המתקפות דפוסי� קיימי� של איתר
_____________________________________  

81   Robert Stam, Film Theory: An Introduction (2000) p. 273.  
על התפתחות הייצוג הקולנועי של ההוויה החברתית בגטאות השחורי� בארצות הברית    82

 Mark: בשנות התשעי� ראו" דשהקולנוע השחור הח"משנות העשרי� ועד לצמיחתו של 
A. Reid, “The Black Gangster Film”, Film Genre Reader II (Barry K. Grant – ed., 

1997) 456.   
83   Stuart Hall, “What is this ‘Black’ in Black Popular Culture?”, 20 Soc. Jus. (1993) 

104.  
רד רורטי 'תשובה לריצ :אוריה של צדקמדוע לימודי התרבות חיוניי� לתי", אווה אילוז   84

 .395) א"תשס,  עור�–ליאו� של� ( ג סוציולוגיה ישראלית, "ולנסי� קלדרו�
85   Rey Chow, “Film and Cultural Identity”, The Oxford Guide to Film Studies (John Hill 

and Pamela C. Gibson – eds, 1998) 169.  
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שביקר את ההטיות הפרטיקולריסטיות של הקנו� התרבותי , תרבותיות�  של שיח הרבבבד

שקוד� לכ� הודרו קבוצות שלב חיזקה עוד יותר את ההכרה בצור� ל, המערבי

השינויי� . ובכלל זה הקולנוע, ת שוני�מהשתתפות בעיצוב הקנו� של תחומי ידע ואמנו
שהתחוללו באקלי� התרבותי של מדינות מערביות בשנות השמוני� יצרו אפשרויות 

חדשות לבחינת יכולתו של הקולנוע הראליסטי לפעול לחיזוק מעמד� התרבותי והפוליטי 

של מיעוטי� גזעיי� ואתניי� שילוב  א� כי חלק ניכר ממאמ� ה86.של קבוצות מוחלשות

, מטבע הדברי�,  והושפע–בקולנוע האמריקני התרכז בזירת הקולנוע ההוליוודי 

האמנותית והפוליטית העומדת עצמאות משיקולי� מסחריי� המגבילי� את מידת ה

 בשני� אלה אפשרויות חדשות לצמיחתה של סוגה קולנועית עלו – 87לרשות היוצרי�

, פואטיקה זו. מה כדי לייצג�המתמקדת בבעיות אלה ומפתחת פואטיקה קולנועית מתאי

שוכללה באופ� מובהק , נציות נרטיביות הוליוודיות קלסיותווגר על מגוו� קוניהקוראת ת

א� יותר על ידי יוצרי� המתארי� את מציאות החיי� בגטאות עירוניי� מחו� לארצות 
  . הברית

  הקולנוע ככלי לייצוג התודעה המשפטית המתעצבת בשולי הסדר החברתי  .2

י� מרכזי של הסוגה הקולנועית העוסקת בייצוג ראליסטי של מציאות החיי� מאפי

בגטאות העירוניי� נעו� במחויבותה לייצג את ההתרחשויות ולפרש את המציאות 

מאפיי� זה מודגש . החברתית מבעד לנקודת המבט של צעירי� החיי� באזורי� אלה

ת את המקובל בקולנוע אשר חלק מה� מאתגרו, באמצעות בחירות פואטיות והפקתיות

 בחרו היוצרי� שלא ללהק שחקני� עיר האלוהי� ובסרט מי'עגבסרט , למשל. המסחרי
 השחקני� מצעירי� המתגוררי� קבוצת הבמקו� זאת הורכב. מקצועיי� לגילו� הדמויות

בחירה זו נועדה לא . בשכונות אלה ושחוו מניסיונ� האישי את המציאות המתועדת בסרט

האמו� העובדתי �איכויות הראליסטיות של הסרט ולתרו� להשעיית אירק להגביר את ה

וממשותה של המציאות המתועדת על ) הבדיוני(יתכנותו של הסיפור השל הצופי� בדבר 

�מסר זה . מבט שיש בה יסוד אישי וביוגרפי אלא ג� להבהיר כי מדובר בנקודת, המס

דו הנרטיבי של המספר כמי בשל תפקי. מוצא ביטוי נוס� בבחירת דמות המספר שבסרט

�בחירת דמות המספר , שמתוו� למעשה בי� הצופי� לבי� האירועי� המיוצגי� על המס

ממלאת תפקיד מכריע בעיצוב ההקשר הפרשני שבתוכו מעניקי� הצופי� משמעות 

 בהשפעה על התובנות המוסריות והפוליטיות ולכ� ג�, פניה�ללאירועי� המוצגי� 
בסצנות הפתיחה ולאור� חלקי� ניכרי� של . הצפייה בסרטשמתגבשות אצל� בעקבות 

אחיו ב� ,  היוצרי� מפקידי� את תפקיד דמות המספר בידיו של נאסרימי'עגהסרט 
_____________________________________  

86  Cornell West, “The New Cultural Politics of Difference”, Out There: Marginalization 
and Contemporary Cultures (Russel Ferguson, Martha Gever, Trinh T. Minh-ha, and 

Cornel West – eds., 1990).  
87 Ed Guerrero, Framing Blackness: The African-American Image in Film (1993) p. 147.  



  : ריבוד אתני ולגיטימציה פוליטית, משפט פלילי  ד"עתש ז די� ודברי�

  בי� ייצוגיי� קולנועיי� לרפורמה מוסדית

289  

, הבחירה לפרוס את העלילה דר� עיניו של נאסרי. עשרה של גיבור הסרט עומר� השלוש

לעת אליה  באירועי� אלא צופה מהצד במערבולת שמשפחתו נקישירותשאינו מעורב 
מסייעת לחזק את הזדהות� של הצופי� ע� חוסר , בעקבות הטלת נקמת הד� על אחיו

היא ג� מסייעת לרכ� את חומרת השיפוט המוסרי . האוני� של הדמויות המבוגרות יותר

לאור� , לאחר שנחסמו בפניו,  בחירתו של עומר במסלול הפליליאתשל הצופי� 

  .  המצב שנוצרמסלולי התמודדות חוקיי� ע�, העלילה

באמצעות� מבקשי� שטכניקות נרטיביות מגוו�  אחת מתו� היאבחירת דמות המספר 

היוצרי� לאפשר לצופה להיחש� לנסיבות החיי� המעצבות את הוויית� ואת תפיסת 

ואגב , ה המתקיימות בחצר האחורית של החברה הישראליתיעולמ� של קבוצות אוכלוסי

. ת המשפט שה� סמויי� בדר� כלל מהעי� הציבוריתפעולה של מערכ כ� לחזות ברובדי

יכולתו של הסרט להשתמש בכלי המבע הקולנועי כדי לתאר את עולמ� הפנימי של 
" משפט בפעולה"הדמויות מסייע לנו להכיר לא רק את הביטויי� החיצוניי� של 

וי ציות לחוק וריב�ריבוי מקרי� של אי, לאור� הסרט, ביטויי� הכוללי�(באזורי� אלה 

 בשל העלמת עי� ולעתי� בשל לעתי� –כישלונות של מערכת המשפט במניעת עברות 

אלא ג� את ההיבטי� התודעתיי� המעצבי� את , ) של האוכלוסייה המקומיתההתנגדות

אחד הכלי� הפוריי� . חוק ומוסדות אכיפתוכלפי הגישתה של האוכלוסייה המקומית 

המתייחס , ושג התודעה המשפטיתבתאוריה המשפטית לניתוח היבטי� אלה הוא מ

תפקיד שהמשפט ממלא בסביבת� החברתית ובעיצוב את הלאופ� שבו בני אד� מפרשי� 

בהקשר ,  כפי שאוזכר קוד� לכ�88.בה� ה� משתתפי�שהאינטראקציות החברתיות 

מתמקדת פרדיגמת מחקר זו בניתוח הגורמי� , הממוקד יותר של המשפט הפלילי
ופ� שבו בני אד� מפרשי� את נוכחותו של המשפט הפלילי הסביבתיי� המעצבי� את הא

ואת התוצאות ההתנהגותיות והמוסדיות הנובעות , ומוסדות האכיפה בחייה�

ת בעיצוב דפוסי� אישיי� וקולקטיביי� של התנהלות ומהתבססות� של פרשנויות רווח

יב הנרט). נכונות לציית לחוק או לדווח למשטרה: למשל(אל מול רשויות האכיפה 

לאפיו� הגורמי� המעצבי� את התודעה המשפטית הרווחת בקרב מי 'עגשמציג הסרט 

הצעירי� המקומיי� ממחיש את ההזנה ההדדית שבי� היבטי� שוני� של המערכת 

היבטי� הנוגעי� להתנהלותה של מערכת המשפט : המייצבת את הריבוד האתני בחברה

 המסורתית של קהילת המיעוט שחלק� משקפי� את התרבות(היבטי� תרבותיי� , עצמה

והיבטי� ) ה שלה ע� התרבות ההגמוניתיעצמה וחלק� צומחי� על רקע האינטראקצ
  . פוליטיי�

במישור הבוח� את השפעת אופני התנהלותה של מערכת המשפט הפלילי עצמה על 

היתר  הסרט מדגיש את הצירו� של החמרת, מי'עגתודעת� המשפטית של תושבי שכונת 

יתר של המשטרה נגד  התמה של החמרת. שחווי� התושבי� המקומיי�החסר  והגנת

דפוסי� של אלימות ונוקשות משטרתית . מיעוטי� אתניי� אינה ייחודית לסוגה זו
_____________________________________  

88  Ewick and Silby )23 הערה ,לעיל.( 
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הנטועי� בעוינות גזענית ומעמדית מופיעי� תדיר ג� בייצוגי� הוליוודיי� של הפעילות 

� אלה נוגעת דווקא תמה המודגשת באופ� בולט יותר בסרטי, ואול�. המשטרתית

 מובעת באמצעות שבירת המשפט היעדרהתמה הקולנועית של . להיעדרו של המשפט
הציפיות של הצופי� להתערבות� הרגולטיבית של מוסדות משפטיי� בסיטואציות 

כפי שמראה שולמית אלמוג . חברתיות שבה� התערבות כזו נתפסת כטבעית וכמתבקשת

יה לגל� אמירה תמה זו עשו, י צבא ישראליי�בניתוחה את היעדרו של המשפט מסרט

ת חשובה לא פחות מתמות המראות כיצד המשפט מתערב באופ� נורמטיבית ותיאורי

 היעדרותו המוחלטת של המשפט מי'עג בסרט 89.אקטיבי בהסדרת יחסי� חברתיי�

 של רצ� מעשי האלימות והפרות החוק המופיעי� לאור� הסרט היא ולאור� הסלמת

הסרט מסייע בהבנת הגורמי� המניאי� קרבנות אלימות . נרטיבית חשובה בעלת משמעות

 להעדי� �ואת הנסיבות המובילות אות, משטרההמשתייכי� לקהילות אלה מלפנות ל

 פורמליי� ליישוב סכסוכי� או לפעול בכוחות עצמ� כדי להיחל� לאלהזדקק למוסדות 
ט מרמז שהיעדרו של המשפט לצד זאת הסר). לעתי� תו� הפרת החוק(מסכנת ההיפגעות 

הנמוכה לאור� הסלמת האלימות הקטלנית בי� המשפחות משק� לא רק את מידת האמו� 

היעדר אלא ג� את , של הקרבנות ביכולתה ובנכונותה של המשטרה להג� עליה�

 התמה של היעדר. מגזרית� מחויבות של המשטרה עצמה לסכל מקרי� של אלימות פני�ה

עשרה בצהרי � שבה נרצח ילד ב� שתי�, ת הפתיחה של הסרטהמשפט מודגשת כבר בסצנ

, על דר� ההנגדה. אירוע שאינו מוביל להתערבות משטרתית, היו� ברחובות השכונה

שגורר נוכחות , אירוע רצח של תושב יהודי ברחובות השכונהבשבה ומודגשת תמה זו 

   . במהדורת החדשותמדווחמסיבית וקולנית של ניידות משטרה וא� 

הסרט מחדד את מודעותו של הצופה להזנה ההדדית שבי� מידת האמו� , �ואכ
ממנו סובלת המשטרה בקרב האוכלוסייה המקומית לבי� שרעו� הלגיטימציה י וגהנמוכה

בכ� . ביצועיה המוגבלי� בהגשמת יעדיה החברתיי� באכיפת החוק ובמניעת אלימות

יצירה הקולנועית כלי הוא מקד� את אחת המטרות המרכזיות של התפיסה הרואה ב

לחידוד תודעת� הפוליטית ורגישות� המוסרית של הצופי� באמצעות הנגשת תובנות 

, המוצגות במחקר האמפירי והתאורטי העוסק בסוגיה חברתית מסוימת לקהלי� רחבי�

. הקולנוע כדי לייצג�אמנות ויזואליי� והנרטיביי� של ותו� שימוש באמצעי המבע ה

 תושב השכונה ,ות בהקשר זה ניסיו� מעצר של סוחר סמי�באחת הסצנות המעניינ

.  מסוכל על ידי האוכלוסייה המקומית,החשוד בהפרת תנאי מעצר הבית שהוטל עליו

הלי� כוח המשטרה שמוזעק למקו� נתקל בצעירי� מקומיי� המונעי� את ביצועו של 
מהי� על מה בדיו� שנער� בי� השוטרי� לאחר מכ� ה� ת. הזיהוי הנדרש לצור� המעצר

שה� הנפגעי� הישירי� , דווקא האזרחי� המקומיי� :פרדוקסכ שנתפס בעיניה�

שנועדה להג� ה  לפעילות האכיפבחריפותמתנגדי� , מפעילותו של אותו סוחר סמי�

_____________________________________  

 י משפט ועסקי�, "העדר כרוניקה של –משפט בסרטי צבא ישראלי� ", שולמית אלמוג   89
  . 233) ט"תשס(
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 הלגיטימציה של רעו�יגכפי שהראינו בדיו� העוסק בהשפעת , ואול�. עליה� ועל ילדיה�

וסיוע לאכיפתו בקרב מיעוטי� אתניי� המתגוררי� המשטרה על דפוסי� של ציות לחוק 
 סימפטו� למעשה הואמה שנתפס בעיני השוטרי� כמעורר תמיהה , בגטאות עירוניי�

מוכר מבחינה מחקרית של כישלונה של המשטרה לגייס את רמת האמו� הציבורי 

וזאת דווקא באזורי� המאופייני� ברמת , הנדרשת להבטחת האפקטיביות של פעילותה

  . יעה גבוהה במיוחדפש

ממדית שהסרט מציג בנוגע � הסצנה שהוזכרה לעיל מדגימה את הפרשנות הרב

הדיאלוג בי� השוטרי� כולל . לכישלונות האכיפה של מערכת המשפט הפלילי

. התבטאויות המעידות על עוינות� כלפי האוכלוסייה האזרחית שעליה ה� נדרשי� להג�

מוסדי אינו נובע א� ורק מהטמעת� של נורמות א� הסצנה בכללותה מבהירה כי הכשל ה

עוינות עמוקה מגזעניות במסגרת התרבות הארגונית של המשטרה אלא ג� מחשדנות ו
בבואו לאפיי� את המקורות המעצבי� . שמגלי� התושבי� עצמ� כלפי מוסדות האכיפה

בו המשטרה שאת התנגדות התושבי� מדגיש הסרט כי אי� מדובר רק בתגובה לאופ� 

אלא ג� בתוצר של קודי� , עלת ולמער� השליטה הפוליטי שאותו היא מייצגתפו

שה� בעלי השפעה עצמאית על הימנעותה של , תרבותיי� מסורתיי� של החברה הערבית

במוב� מסוי� . האוכלוסייה המקומית מלפנות למערכת המשפט לצור� יישוב סכסוכי�

המבט של צעירי  ר מבעד לנקודתיוצרי הסרט לספר את הסיפו מפתיע כי בחירת� שללא 

 התנהלות� של רשויות האכיפה עלהשכונה מובילה לאמירה ביקורתית נוקבת לא רק 

, בו מיושבי� קונפליקטי� פנימיי� בתו� החברה הערבית עצמהש האופ� עלאלא ג� 

הקונפליקט הראשי בעלילה .  בתרבותהותהמושרשררכיות פנימיות יוזאת כנגזרת של ה
מות בי� יהודי� לערבי� אלא מסכסו� בי� משפחה מוסלמית למשפחה אינו נובע מעי

 מעשה פלילי בשלקונפליקט זה נוצר בעקבות הטלתה של נקמת הד� על עומר . בדווית

מתעצ� לאור� העלילה לאחר שהניסיו� ליישוב והקונפליקט הול� . דודו שביצע ב�

רגות באופ� בולט דרכי הכרעתו חור שא ו� מתבסס על פנייה לטריבונל שבטיהסכס

. מערכות משפט מודרניותקובלי� במסטנדרטי� בסיסיי� של הגינות דיונית ומידתיות המ

 השלטו� הישראלי מוצג כמי שתור� בדר� המחדל ליצירת תנאי� ,ללא ספק

 ומוסדיי� המקלי� על קונפליקטי� אלה להידרדר באי� מפריע כלכליי�� חברתיי�

אול� בחירת� של יוצרי הסרט .  מערכת המשפטהרחק מתחומיה של, לכיווני� אלימי�

 ולמק� את מעורבות השלטו� הישראלי ברקע הקונפליקט הראשי שבעלילה ולא במרכז
בחירה זו נועדה לאפשר דיו� קולנועי במגוו� רחב יותר של גורמי� .  בעלת משמעותהיא

ורתי המזיני� את דפוסי האלימות בתו� החברה הערבית עצמה תו� הפניית המבט הביק

 . פנימה
 תמבט חיצונית לוקי� לא פע� בהשטח תיאורי� של החברה הערבית מנקודתבעוד 

 פותחתהמבט הפנימית שהסרט מאמ�  נקודתהרי ש, ההטרוגניות הפנימית של חברה זו

 עומר ומשפחתו המאיימות עלהסכנות . הבנה מורכבת יותר מבחינה סוציולוגיתצוהר ל
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דוריי� ושסעי� תרבותיי� עמוקי� � קונפליקטי� בי�,קונפליקטי� על בסיס דתב מקור�

בי� קהילות ערביות המשמרות דפוסי� היררכיי� מסורתיי� ושבטיי� לבי� קהילות 

להבנת המורכבות . המתקיימות בסביבה עירונית ומושפעות מתהליכי מודרניזציה
כגו� ,  מגוו� הגורמי� התרבותיי� המעצבי� אות�של ו–הפנימית של קונפליקטי� אלה 

ת נטי!וו רל–מבנה המסגרת המשפחתית ונורמות של סמכות קהילתית , אמונות דתיות

 הנתוני� בשל, זאת. ויקטימיזציה בקרב בני המיעוט הערביורבה להבנת דפוסי ה

והמצביעי� על ההיק� הנרחב של אלימות , האמפיריי� שנסקרו בפרק השני של המאמר

ויקטימיזציה הגבוהי� במיוחד בקרב ועורי המגזרית כגור� דומיננטי ביצירת שי� פני�

 העוסקי� אחרי�בסרטי� ג�  לזהות אמירות דומות אפשר,  ואכ�90.מיעוטי� אתניי�

, למשל. מבט קהילתית פנימית מגזרית תו� אימו� נקודת�יקטימיזציה הפני�ובסוגיית הו

� לאופ� הנוגעי,  עוסק הבימאי תאופיק אבו ואיל במוטיבי� דומי�)צימאו�(עטאש בסרט 

 שבו ערכי� מסורתיי� דכאניי� הנטועי� בתרבות הערבית מעודדי� מעשי אלימות
ידה של מערכת המשפט וחוסר העניי� של המערכת   אזלתי�שברקע הדברי� מודגשכ

  עלילת הסרט עוסקת במשפחה הנאלצת לעזוב את העיר או�91.השלטונית הישראלית

מסורתי של רצח על כבוד המשפחה פח� בשל סירובו של האב לקיי� את המנהג ה�אל

הקונפליקטי� המרכזיי� בעלילה מתרחשי� . לאחר שבתו נפלה קרב� לתקיפה מינית

שהבנות והא� מערערות על דבקותו של האב בנורמות השבטיות כ, בתו� המשפחה

שהובילו לתיוגה של הבת כאשמה בתקיפתה המינית ולחיי הבידוד שנכפו עליה� 

 של המשפט מודגשת באמצעות התמקמותה של המשפחה תמת היעדרו. בעקבות זאת

מבעד להריסות המבני� הצבאיי� ועל . אליו פלשהש, ל"בשטח אימוני� נטוש של צה

רקע תרמילי� ריקי� ונצרות רימוני� הנאספי� על ידי ילדי המשפחה ומשמשי� בידיה� 
מגזרית � מדגישה עלילת הסרט את האופ� שבו האלימות הפני�, כלי משחק לאור� הסרט

כמו בסרט . שלרשויות השלטו� אי� בו עניי� ואי� בו אחיזה, מתרחשת במעי� שטח הפקר

מדגישה את האופ� שבו  עטאשקהילתית של יוצרי הסרט � המבט הפני� נקודת, מי'עג

הזנחה שלטונית והיעדר , של נורמות תרבותיות מסורתיותסימביוטית פעולת� ה

בוצות פגיעות בתו� קהילת המיעוט האתנית אפקטיביות של גורמי האכיפה מעמידה ק

 . בסכנה מוגברת של חשיפה לאלימות
 של גורמי� מוסדיי� המשולבת של יוצרי הסרט לכרו� זו בזו את תרומת� בחירת�

המאפייני� את דרכי פעילותה של המשטרה ושל גורמי� תרבותיי� המאפייני� את 

ה�  למורכב יותר מי'עגט החברה הערבית עצמה הופכת את המבנה העלילתי של הסר
חשופה תהיה בחירה זו אפשר שע� זאת . מבחינה נורמטיביתה� מבחינה נרטיבית ו

 המיעוט הערבי ומסיטה שלאוטיפי� שליליי� לביקורת בטענה כי היא מחזקת סטֵר

_____________________________________  

 William Wilbanks, “Is: ראו ג�. שליד� והטקסט 56, 55, 54, 53הערות , לעיל :ראו   90
Violent Crime Intraracial?”, 31 Crime and Delinquency (1985) 117.  

 .)2004 ()במאי, תאופיק אבו ואיל ()צמאו�(עטאש    91
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למעשה חלק ניכר מחצי הביקורת מ� השלטו� אל עבר האוכלוסייה שעליה הוא נדרש 

ביקורת זו באמצעות עמידה על הממד האוטונומי של מ ערלהתניהיו שיבקשו . להג�
א� ורק על פי יש לבחו� ערכה של יצירת אמנות את רו� כי יצירת האמנות ועל העיק

אול� א� א� יש לצדד . קריטריוני� אסתטיי� ולא על פי מסריה הפוליטיי� או המוסריי�

ייתכ� כי היא אינה , בעמדה זו בכל הנוגע להערכת� של סוגות אמנותיות רבות אחרות

 שכ� סוגת הסרטי� העוסקי� ,בה עוסק מאמר זהשמתאימה להערכת הסוגה הקולנועית 

במציאות החיי� של מיעוטי� אתניי� בגטאות עירוניי� מנקודת מבט ראליסטית 

ה� במישור , מתבססת במוצהר על אתוס הכופר בהפרדה הקלסית בי� אמנות לפוליטיקה

שניצניו הופיעו ה� בארצות הברית וה� , אתוס זה. דרת הרצויתיאור המצוי וה� במישור הג

 הל� והתחדד מאז עליית השיח 92,באירופה כבר בשנות השלושי� של המאה העשרי�

באקלי� האמנותי והאינטלקטואלי של ) (identity politics" פוליטיקה של זהויות"בנושא 
ליסטי העצמאי נוטי�  יוצרי� רבי� הפועלי� במסגרת הקולנוע הרא93.שנות השמוני�

 לרתו� את כוח אפשרבטענה כי , לראות עצמ� שותפי� בפרויקט של הנעת שינוי פוליטי

ההשפעה של כלי המבע הקולנועי למטרות של הגברת השוויו� החברתי ושיפור מצב� 

ג� בקולנוע המסחרי הלכה והתחזקה לאור� שני .  מוחלשותקבוצות אוכלוסייהשל 

,  אחריות� החברתית של יוצרי� פרוגרסיביי�שלפיהסה העשורי� האחרוני� התפי

מחייבת אות� להימנע מלאמ� , ובמיוחד של יוצרי� המשתייכי� לקבוצות מוחלשות

גזעניי� , נציות עלילתיות וויזואליות המנציחות סטראוטיפי� פטריארכאליי�ווקונ

תו� הכרה וא� לחתור להטמעת� של ייצוגי� חיוביי� של קבוצות אלה מ, והומופוביי�

את המשמעויות הפוליטיות של . בכוחו של המדיו� הקולנועי לעצב תפיסות קולקטיביות
 לבחו� במסגרת ביקורת אימננטית המקבלת את הנחות המוצא אפשר אפוא מי'עגהסרט 

לנועיות ומעמידה למבח� והמוטיבציות של הפועלי� במסגרת שדה זה של פרקטיקות קו

  . להגשימ� ו של הסרטאת הצלחת

 לדעתי לטעו� כי הגישה המבקרת את בחירת� של אפשראול� ג� באספקלריה זו 

בינה לבי� שמגזרית ולהבליט את הזיקה � יוצרי הסרט לעסוק בבעיית האלימות הפני�

פנינו לוכי דווקא הנרטיב שמציג , רכיבי� מסורתיי� של התרבות הערבית אינה משכנעת

חולשתו . יק ומועיל יותר בסוגיה זו הזמנה לדיו� ציבורי מעממהווהמי 'עגהסרט 

 להבליט את סוגיית מי'עגהמרכזית של הטיעו� המבקר את בחירת� של יוצרי הסרט 

 כי מערכות תרבותיות מתפתחות באופ� בהנחתומגזרית נעוצה � ויקטימיזציה הפני�וה
אול� .  שבה� ה� משוקעותכלכלית� והחברתיתאוטונומי לחלוטי� מהסביבה הפוליטית 

 למשל ההזדקקות למנגנוני� שבטיי� –מות ההתנהגותיות המוצגות בסרט את הנור

 �רקע הפוליטי והחברתי המאפשר להבלא להתייחס לאי� להבי�  –ליישוב סכסוכי� 

כיוו� וקצב התפתחות� . להמשי� ולהתקיי� בישראל של ראשית המאה העשרי� ואחת
_____________________________________  

  .169'  בעמ)78 הערה ,לעיל(זנד    92
93   Stam )271'  בעמ)81 הערה ,לעיל.  
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נות כוחות החותרי� לשלעול� תוצר של מאבק בי� ה� הפנימית של מערכות תרבותיות 

בהקשר התפתחות� של מערכות .  לבי� כוחות החותרי� לשמר�מסורות והיררכיות קיימות

תרבותיות המעצבות את תודעת� של בני אד� המשתייכי� למיעוטי� אתניי� במסגרת 
בהקשרי� ,  חשיבות למידה שבה התרבות ההגמונית פועלתנודעתדמוקרטיה ליברלית 

 – ובהקשרי� אחרי�, ות מסוימי� של תרבותה של קהילת המיעוטלהכיל יסוד, מסוימי�

לסייע לכוחות הפועלי� בתו� קהילת המיעוט עצמה כדי לשנות מנהגי� מסורתיי� 

לכ� הביקורת המופנית . הפוגעי� בזכויות אד� ולקד� הטמעה של ערכי� הומניסטיי�

 הערבי בישראל בסרט נגד השתמרות� של פרקטיקות תרבותיות דכאניות בקרב המיעוט

 כישלונה המתמש� של המערכת הפוליטית עלביקורת בכרוכה באופ� בלתי נמנע 

יעד . להשיג את אחד היעדי� המרכזיי� של שיטות משפט מודרניות, לדורותיה, בישראל

 �למונופול על השימוש של המדינה הלגיטימציה של תביעתה זה נוגע להשלמת תהלי

די לצמצ� את הפוטנציאל ההרסני המתלווה להמש� וזאת כ, בסמכויות אכיפה וענישה
) לרבות דתית ושבטית(החזקת� המבוזרת של סמכויות אלה בידי ריבוי מקורות סמכות 

ניתוח מעמיק של כישלו� זה אינו יכול להתבסס על ההנגדה . המדינתיבשטח השיפוט 

חשבו� את  בלהביא ג� עליואלא , הפשטנית שבי� מודרניות ישראלית למסורתיות ערבית

ההשפעה השלילית של המדיניות הפוליטית שננקטה לאור� השני� כלפי המיעוט הערבי 

בסיכול אפשרויות לאינטגרציה תרבותית שהייתה מחלישה את משקל� של יסודות 

השפעה זו נפרסת מתקופת הממשל . לגליסטיי� בתרבותו של המיעוט הערבי� א

שוויו� בחלוקת � ת ומיסוד אי דר� היסטוריה ארוכה של הפקעת קרקעו94,הצבאי

 וממשיכה להתבטא בצעדי� חקיקתיי� עכשוויי� המרחיבי� את תחושת 95,משאבי�

   96.הניכור וההדרה בקרב המיעוט הערבי
סיפור ההתפתחות ההיסטורי של מערכת המשפט הפלילי של מדינת הלאו� 

הצלחתה ההדרגתית לגבש אמו� ציבורי ביתרונות ב, בראש ובראשונה, המודרנית עוסק

תהלי� זה אפשר להמיר את הפרקטיקות . מרכוז� של סמכויות האכיפה בידי מוסדותיה

עי� תחת "פרקטיקות של  (כעניי� של מסורתהחברתיות שנועדו לסמל הגנה על הקרב� 

ת את המספקובפרקטיקות מוסדיות ) Lex Talionis: יליזציה האירופיתווובצי, "עי�

לממש את יצר הנקמה , וברובד רגשי עמוק יותר(דרישה החברתית לגמול לעבריי� ה

_____________________________________  

: פלסטיני בשלושת העשורי� הראשוני� למדינה�המשפט והמיעוט הערבי", איל� סב�   94
, אלינה קור�; 637' בעמ ,565 )ט"תשס–ח"תשס( כד מחקרי משפט, "מתכונת הפיקוח

 ,"פשיעה בקרב האזרחי� הערבי� בשנות החמישי�: קרימינליזציה של קונפליקט פוליטי"
 .191 'בעמ, 157 )ס"תש( ח פלילי�

ודיני ההתיישנות הרוכשת , לאו�, קרקע: זמ� של מיעוט, זמ� של רוב", קדר) סנדי(אלכסנדר    95
 .665) ח"תשנ( כא עיוני משפט ,"בישראל

 בנוגע להצעת מוסר ותחשיבי תועלת, משפט: אזרחות ומהלכי� לשחיקתה", איל� סב�   96
בשבועת לכנסת  שטחי� מאוכלסי� ולהתניית הזכות לבחור לחילופי' ישראל ביתנו'

 . 105) א"תשע( נא הפרקליט, "אמוני�
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באופ� העולה בקנה אחד ע� סטנדרטי� בסיסיי� של הגינות פרוצדורלית ) הקולקטיבי

 רוברט ריינר מצביע בניתוח קלסי של התהלי� ההדרגתי והמורכב שבו 97.ומהותית כלפיו
על , מונופול על הפעלת האלימות הלגיטימיתהשכילה המשטרה האנגלית לבסס את ה

החל מהקמתה של המשטרה המודרנית במחצית המאה , האופ� שבו השתלבו זה בזה

שנדרשו מזמ� לזמ� כדי , רפורמות מוסדיות,  ראשית98:שני סוגי רפורמות, עשרה� התשע

לאור� ש הערכי� הליברליי� ע� האופי הכוחני הטבוע בפעילות המשטרה אתליישב 

ערכי� כגו� התניית ( תקינות פעילות� של רשויות השלטו� באופ� כללי נבחנת

ציפייה להפעלה מינימלית , הלגיטימיות של הפעלת הכוח השלטוני בהסכמת האזרחי�

). של כוח כפייה על ידי השלטו� ונשיאה באחריות של בעלי הסמכות בפני הציבור

, ל המשטרה לשלטו� החוקבהקשר זה הוא מציי� מהלכי� שנועדו לעג� את כפיפותה ש

כגו� מיסוד מנגנוני פיקוח שיפוטי על דרכי הפעולה של המשטרה והגברת הייצוג של 
רפורמות ,  שנית99;שכבות נרחבות יותר ויותר מהאוכלוסייה בקרב סגל המשטרה

 והגורמי� כלכליי��החברתיי�שפעלו לנטרל את הגורמי� , פוליטיות רחבות יותר

 100.פשיעה וכמכרסמי� באמו� הציבור במוסדות המשטרה� יהתרבותיי� שזוהו כמעודד

, כי הכלת� ההדרגתית של המעמדות הנמוכי� בספרה האזרחיתריינר מציי� בהקשר זה 

אתוס של  של מדינת הרווחה ו�התמסדותתקופת לאור� ,  וזאת–הפוליטית והכלכלית 

� ביסוס זרז החשוב ביותר בתהליַל הייתה –עליו התבססה שהסולידריות החברתית 

  . הלגיטימיות של המשטרה ומערכת המשפט

א� כי היבטי� רבי� של פרויקט הלגיטימציה של מוסדות האכיפה האנגליי� 

עיד� מאז הולמעשה נשחקו ג� באנגליה עצמה  (ייחודיי� לתרבות הפוליטית של אומה זו
זה נוגע לנחיצות השתלבות� של הלקח העמוק של ניתוח היסטורי , )ריסטי'אצ'הת

פורמות מוסדיות ורפורמות פוליטיות להצלחתו של פרויקט הלגיטימציה של מערכת ר

תהלי� ביסוס הלגיטימציה של מוסדות האכיפה בקרב מיעוטי� . אכיפה הפליליתה

ואתגר זה מוחר� , אתניי� מציב אתגר סבו� ג� בפני דמוקרטיות אחרות בעול� המערבי

ניסיו� לשלב אול� ה. פלסטיני–אלי התמשכותו של הסכסו� הישרבשלבהקשר הישראלי 

 של מוסדות האכיפה לעקרונות שלטו� החוק �רפורמה מוסדית המגבירה את כפיפות

ורפורמה פוליטית המגבירה את מידת השתלבות� של מיעוטי� אלה במערכות 

בפרק הבא . חיוני כדי להביא לשיפור המצב הנוכחיהנורמטיביות של החברה והכלכלה 

 קונקרטי על רפורמות שננקטו לאחרונה במדינות אחרות כדי אבקש להצביע באופ�
  .להתמודד ע� אתגר זה

_____________________________________  

97   Nicola Lacey, State Punishment (1988), pp. 18–21.  
98 Robert Reiner, The Politics of the Police (3rd edition, 2000), pp. 47–59.  
  .58–50' מעב, ש� 99 

 .59–58' עמב, ש�  100
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צמצו� מעורבותו של המשפט הפלילי בהנצחת המבנה   .ג
  יתכנות� המוסדית והפוליטית הו,  כיווני רפורמה נדרשי�:הריבודי

סרטי� המשתייכי� לסוגת צביע על יכולת� של הדיו� שהוצג בפרק הקוד� ביקש לה

להעמיק את הדיו� הציבורי ג הראליסטי של מציאות החיי� בגטאות עירוניי� הייצו

דרכי המבע . אכיפת חוק וויקטימיזציה בקרב המיעוט הערבי, בעיות הקשורות בפשיעהב

של הקולנוע הראליסטי מאפשרות ליוצרי� להנכיח בעיות אלה בתודעה הציבורית 

ע� זאת . תמודדות הנחוצות עמ� לדרכי ההבאשרולעודד את הצופי� לגבש עמדה אתית 

מוסדית  הדי הצעות קונקרטיות לרפורממשימת התרגו� של התובנות המוצגות בסרט לכ

מכלול הפונקציות הרגולטיביות והנורמטיביות שמערכת המשפט מופקדת . אינה פשוטה

על הגשמת� מגביל באופ� בלתי נמנע את יכולתה להתחשב בשיקולי החמלה והאמפתיה 

כאשר היא נדרשת להתמודד ע� הפרות חוק ,  לעודד בקרב הצופהשהסרט מבקש
, כפי שאבקש להראות בפרק זה,  ע� זאת101.הנובעות מהרקע החברתי המוצג בסרט

התמודד  לשיש בה� כדיכיווני� מרכזיי� לרפורמות מוסדיות מספר  בהחלט להציע אפשר

יושמו בשיטות  ששחלק� מתבסס על רעיונות, הצעות אלה. בסרטתועדות הבעיות המע� 

רטט באופ� כללי שיידונו להל� תו� ניסיו� ל,  המתמודדות ע� בעיות דומותמשפט אחרות

יכולת על את השיקולי� הנורמטיביי� והמוסדיי� המרכזיי� המשפיעי� על ישימות� ו

  .  במציאות הישראליתהשפעת�

ותר של במישור השיפוטי כיוו� אפשרי של רפורמה טמו� בפיתוח דוקטרינלי נרחב י

בו שבהקשר . שאלות הנוגעות לממד החלוקתי של מדיניות אכיפת החוק בישראל

 מתמקד מאמר זה הכוונה היא לשאלות העוסקות באופ� שבו דפוסי אכיפה והקצאת
 מבני� רחבי� יותר של ריבוד של, �מ או לצמצו,�משאבי� שיטוריי� פועלי� להעמקת

עסוק בשני האופני� שבה� אכיפה ההתמודדות השיפוטית נדרשת ל. חברתי בישראל

שוויו� על בסיס השתייכות אתנית � פלילית נוטה לשק� דפוסי� רחבי� יותר של אי

פרקטיקות אכיפה המבוססות על תיוג אתני או הנחות פרשניות ,  ראשית:ומעמדית

אחרות המובילות להחמרת יתר ע� חשודי� ונאשמי� ערבי� בשל השתייכות� 

 אפקטיבית בקרב ריכוזי אוכלוסייה לא� מבניי� של אכיפה דפוסי,  שנית102;הקבוצתית

 ההבחנה 103.המובילי� לשיעורי ויקטימיזציה גבוהי� במיוחד בקרב קהילה זו, ערבית

בי� שני האופני� שבה� פרקטיקות אכיפה פלילית משקפות דפוסי� רחבי� יותר של 

פיקוח שיפוטי משפטית בי� צורות של � ריבוד אתני משיקה במידה רבה להבחנה התורת
_____________________________________  

לדיו� במאפייני� המוסדיי� המשפיעי� על מידת יכולתה של מערכת המשפט הפלילי   101
 Carol S. Steiker, “Tempering or: להתחשב בשיקולי חמלה במסגרת אכיפת החוק ראו

Tampering? Mercy and the Administration of Criminal Justice”, Forgiveness, Mercy 
and Clemency (Austin Sarat and Nasser Hussain – eds., 2007) 16.  

 .  והטקסט שליד�49, 48הערות , לעיל: ראו  102
103  Hasisi and Weitzer )729'  בעמ)38 הערה ,לעיל. 
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כלומר חוסמות את השלטו� מפני (המגנות על ההיבט השלילי של החירות האנושית 

לבי� צורות של פיקוח שיפוטי המגנות על תפיסה ) פגיעה בזכויות היסוד של הפרט
נדרשי� האמצעי� את הכלומר מחייבות את השלטו� לנקוט (חיובית של מושג החירות 

משפטיי� חשובי� � בהשראת ניתוחי� תורת104).הכדי לאפשר לפרט לממש זכויות אל

בו זכויות שונות משלבות הגנה ה� על חירויותיו שהמצביעי� על הצור� לבחו� את האופ� 

 אבקש לבחו� את היק� פריסתה של 105,השליליות וה� על חירויותיו החיוביות של הפרט

 באשר מספק מי'עגהזכות להגנה שוויונית על ידי החוק תו� היעזרות בתובנות שהסרט 

לאופ� שבו דפוסי האכיפה המקובלי� בגטאות עירוניי� מובילי� לפגיעות כרוניות ה� 

  . בחירויות שליליות וה� בחירויות חיוביות של התושבי� המתגוררי� בה�

מהותה של הזכות להלי� הוג� מוטה אודות  על  החשיבה שאנו מורגלי� בואופ�

ל הפסיקה בתחו� סדר הדי� הפלילי מתמקד הקנו� ש. לטובת תפיסה שלילית של החירות
מתו� תפיסה , בפיתוח הגבלות על דרכי הפעולה של השלטו� אל מול חשודי� ונאשמי�

הרואה באישו� הפלילי את הגילו� המובהק ביותר של פערי הכוחות בי� האזרח לבי� 

 דרכי הפיקוח השיפוטי על התנהלות� של רשויות האכיפה מבוססות על מגוו�. השלטו�

עוסקות באופ� ישיר וסדור הללו חלק מהתפיסות . תפיסות באשר לתכליות ההלי� הפלילי

יותר מאחרות בשאלות נורמטיביות הנוגעות לאופ� שבו דרכי האדמיניסטרציה של 

בניתוח קלסי של , למשלכ� . שוויו�� ההלי� הפלילי מבצרות דפוסי� קיימי� של אי

התאורטיק� החוקתי טע� , קרטיה חוקתיתהתכליות והגבולות של פיקוח שיפוטי בדמו

כי בית המשפט נדרש להתאי� את סטנדרט הפיקוח על דרכי ) Ely(ו� הארט אילי 'ג

התנהלות� של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת למידה שבה פעילות� צפויה לפגוע 
ייצוג כרוני במוסדות � באופ� דיספרופורציוני בקבוצות מיעוט הסובלות מתת

 גישתו של אילי מבוססת למעשה על פיתוח תאורטי של 106.הביצועיי�הפרלמנטריי� ו

". דיל ניו"עקרונות חוקתיי� המעוגני� באופ� פוזיטיבי בפסיקה האמריקנית שמאז עיד� ה

שקבע כי יש , Stoneעקרונות אלה עוגנו לראשונה בשלהי שנות השלושי� על ידי השופט 

יפוטית על פרקטיקות שלטוניות מקו� להפעיל סטנדרט מחמיר במיוחד של ביקורת ש

 discrete and insular) הפוגעות באופ� דיספרופורציוני בקבוצות מיעוט מוחלשות

minorities).107  שי� של המאה יחד בשנות הש במיושל עקרונות אלה ניכרההשפעת�

שימשו מקור השראה לרבי� מציוני הדר� ההלכתיי� שנקבעו על ידי בית עת , העשרי�

_____________________________________  

שני ", ישעיהו ברלי�:  הקלסי של ההבחנה בי� חירות שלילית לחירות חיובית ראולניסוח  104
 . 170) 1987,  מתרג�–יעקב שרת  (ארבע מסות על חירות ,"מושגי� של חירות

מזכויות חברתיות לממד :  בשיח החוקתי החדשכלכליות�חברתיותזכויות ", גיא מונדלק  105
  .65 )ט"תשס( ז ודהשנתו� משפט העב, "החברתי של זכויות האד�

106  John Hart Ely, Democracy and Distrust (1980). 
107  United States v. Carolene Products Co. 304 U.S. 144 (1938).  
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 ע� זאת ג� כאשר 108. בהנהגת הנשיא ארל וור� בתחו� ההלי� הפליליהמשפט העליו�

המדיניות השיפוטית בנושא אינה מתבססת על תאוריות נורמטיביות המדגישות את 

על אופני אקטיביסטי פיקוח חוקתי , ההיבטי� החלוקתיי� של כללי� פרוצדורליי�
. וויו� אתני ומעמדיש� פעולת� של רשויות האכיפה צפוי לסייע בצמצו� דפוסי� של אי

מכיוו� ששיעור הייצוג של אזרחי� המשתייכי� למיעוטי� אתניי� ולשכבות מצוקה 

שיעור ייצוג� מ בהרבהכחשודי� וכנאשמי� במערכת המשפט הפלילי גבוה 

כיפה העומדי� לביקורת חשיפת� לפוגעניות של צעדי האמידת הרי ש, היבאוכלוסי

בות הארגונית של מוסדות המשטרה אכ� התרשכל כ. במיוחדה גבוה הינה חוקתית

אכיפה פרקטיקות הלקביעות בית המשפט והפנמת� לתו� מטמיעה נורמות של ציות 

הרי שהתרחבות היק� הכללי� החוקתיי� המגבילי� את שיקול הדעת של , המקובלות

סמכויות המופקדות בידיו צפויה להיטיב את ההשוטר הבודד באשר לדרכי ההפעלה של 

 לערוצי� אחרי� של השפעה על גישה שאינ� בעלות וצות אוכלוסייהקבמצב� של 
 ). כגו� ערוצי הפוליטיקה העירונית או הלאומית(המדיניות המשטרתית 

 ובעקבות עיו� בכתיבה מי'עגאחד המסרי� המתחדדי� בעקבות צפייה בסרט , ואול�

 109וניי�האמפירית והאתנוגרפית הענפה המנתחת את תנאי החיי� בגטאות מצוקה עיר

הוא כי הדיו� השיפוטי והדיו� הציבורי העוסקי� באופ� שבו דפוסי אכיפת חוק משקפי� 

דפוסי� כלליי� של ריבוד אתני ומעמדי אינ� צריכי� להתרכז באופ� בלעדי בסוגיית 

ה� נדרשי� .  אלהלקבוצות אוכלוסייההיתר ע� חשודי� ונאשמי� המשתייכי�  החמרת

. היפגעות מאלימות בקרב קבוצות אלהבמיוחד של לעסוק ג� בשיעורי� הגבוהי� 

משפטית מעורבות שיפוטית ניכרת יותר בהתמודדות ע� סוגיה זו מצריכה � מבחינה תורת

להרחיב את היריעה מעבר להגנה על ההיבט השלילי של הזכות להלי� נאות לעבר 
 הרחבה בבסיס. שאלות הנוגעות להיבט החיובי של זכות� להגנה שוויונית על ידי החוק

זו של היק� הפיקוח השיפוטי עומדת ההכרה בכ� שלאופ� שבו המדינה מקצה משאבי 

השפעה מכרעת על מידת יכולתו של הפרט לממש את זכויות היסוד יש שיטור ואכיפה 

 היא מציאות של שטח הפקר מי'עגהמציאות המתוארת בסרט . הבסיסיות ביותר שלו

הרי שמבחינת , א� לא מבחינה פיזית –שמערכת המשפט נעדרת ממנו כמעט כליל 

תובנה זו מעוררת את השאלה אילו מנופי השפעה . אפקטיביות רגולטיבית ואמו� ציבורי

קבוצות אתניות ומעמדיות בי�  י�הקיימהפערי� להפעיל כדי לצמצ� את נית� מוסדיי� 

יכולת� ליהנות מהטובי� החברתיי� המתאפשרי� בזכות תפקוד� התקי� נוגע לשונות ב

  . של מוסדות שיטור ואכיפה
מציע להתמודד ע� אתגר זה באמצעות עיגו� מעמדה ) Sklansky(יוויד סקלנסקי יד

החוקתי של הזכות ליהנות מסטנדרטי� מינימליי� של הגנה שיטורית אפקטיבית 

_____________________________________  

108  Dan M. Kahan and Tracey L. Meares, “The Coming Crisis of Criminal Procedure”, 86 
Geo. L. J. (1998) 1153, pp. 1155–1159.  

 .213–204'  בעמ)14 הערה ,לעיל(Loïc Wacquant, Urban Outcasts  :ראו למשל  109
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וקונקרטיזציה הדרגתית של מדדי� להערכת מידת עמידתו של הממשל בסטנדרט חוקתי 

בשל הרגישות המובנית ביחסי הקהילה המקומית  110. המשפטזה בדר� של פסיקת בתי
ע� כוחות המשטרה על מדדי� אלה להתייחס לא רק להיבט הכמותי של הקצאת 

אלא ג� ) כלומר להיק� הנוכחות המשטרתית בגטאות עירוניי�(המשאבי� השיטוריי� 

 של למידה שבה מדיניות הגיוס וההכשרה, למשל(להיבט האיכותי של פעילות האכיפה 

המשטרה מאפשרת להפני� לתו� התרבות הארגונית של מוסדותיה מודעות ורגישות 

הצעתו של סקלנסקי מעניינת מפני שהיא ). גבוהה יותר לצורכי האוכלוסייה המקומית

עשר � המאתגרת את הפירוש המסורתי של הוראת ההגנה השוויונית שבתיקו� הארבע

וראת ההגנה השוויונית אינה מטילה על ה, על פי הפירוש המסורתי. לחוקה האמריקנית

מעורבותה מוביל לפגיעה  המדינה חובה פוזיטיבית לפעול בתחומי� שבה� היעדר

באמצעות , אלא רק חובה להימנע מלפעול) על ידי צדדי� פרטיי�(בזכויות אזרחי� 
 לאור� 111.באופ� הפוגע ישירות בזכויותיו החוקתיות של האזרח, נציגיה המוסמכי�

יסטוריה האמריקנית הוביל פירוש זה את בתי המשפט להימנע מלחייב את מרבית הה

ממשלי המדינות להשתמש באמצעי האכיפה העומדי� לרשות� כדי להעניק לאזרחיה� 

הימנעות זו הובילה לתוצאות קשות . אזרחי� אחרי�של הגנה מינימלית מפני אלימות 

אמריקני� � יקני�� על אפרבמיוחד בתקופות שבה� מדינות הדרו� סירבו במוצהר להג

 אול� כפי שממחישי� הנתוני� 112.קלא�קלאקס  ברוח הקו ילינטיסטית'ויגמפני אלימות 

, למשל(אמריקני� �יקני�אלימות בקרב אפרמהעכשוויי� בנושא שיעורי ההיפגעות 

אמריקני� פי שבעה מאשר בקרב � יקני�גבוהי� בקרב אפרה, שיעורי הנרצחי� בכלי ירי

 י�ניזונגילומיה העכשוויי� של הבעיה  . ג� כיו�מוסיפה ומבעבעתזו  בעיה 113,)לבני�
שבו מחויבות , מחוסר הסינכרוניזציה הקיי� כיו� בי� המישור הפוליטי והתרבותי

שחריגות ממנה (מוצהרת לאידאלי� של שוויו� פורמלי מתבססת כנורמה מקובלת 

 המישור הכלכלי לבי�, )פוליטית� ממושטרות על ידי התמסדות קודי� של תקינות

 וא� ,שבו דפוסי� של הדרה על רקע גזעי ומעמדי ממשיכי� להתקיי�, והדמוגרפי

 שקיעתה של מדינת הרווחה ורעיונות הסולידריות החברתית שאות� בשל ,מוחרפי�

   114.ביקשה להגשי�
_____________________________________  

110  David A. Sklansky, Democracy and the Police (2008) p. 141.  
 Frank I. Michelman, “The Protective Function of the State in the: לדיו� ביקורתי ראו  111

United States and Europe: The Constitutional Question”, European and US 
Constitutionalism (Georg Nolte ed., 2005) 156 ; לדוגמאות קנוניות לניסוח שיפוטי של

 .The Civil Rights Cases 109 U.S. 3 (1883); Flagg Brothers, Inc. v: עיקרו� זה ראו
Brooks, 436 U.S. 149 (1978).  

112  Allen W. Trelease, White Terror: The Ku Klux Klan Conspiracy and Southern 
Reconstruction (1979).  

113  Kennedy )20'  בעמ)53הערה , לעיל.  
 William Julius Wilson, The Declining Significance of: ראו של סוגיה זו בולטלניתוח   114

Race (1980).  
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 בהחלט לטעו� כי ג� פיקוח שיפוטי הדוק יותר על האופ� שבו מחולקי� אפשר

 להתמודד רק יוכלור ואכיפה בי� קבוצות אתניות ומעמדיות שונות ומנוצלי� משאבי שיט

 אפקטיבית בקרב לאדפוסי� של אכיפה , כפי שראינו. ע� קצה הקרחו� של הבעיה
 ג� מהזנחה  אלאמיעוטי� אתניי� אינ� נובעי� א� ורק מתפקוד לקוי של המשטרה עצמה

י� אחרי� שיש לה� שלטונית רחבה יותר של תקצוב� ופיתוח� של שירותי� ציבורי

חינו� , מוסדות לעידוד תעסוקה :למשל(השפעה מוכחת על שיעורי הפשיעה בקהילה 

לגליז� בקרב האוכלוסייה � נורמות תרבותיות המעודדות גישות של אמו) ורווחה

כחלק ממכלול רעיוני רחב יותר  אפוא את הצעתו של סקלנסקי יש לתפוס. הערבית

חלוקת המשאבי� ,  על האופ� שבו המבנה הארגוניהמקצה לבית המשפט תפקיד בפיקוח

לרבות אלה המשפיעי� על שיעורי (וההתנהלות השוטפת של מוסדות המדינה השוני� 

שוויו� על בסיס �מותאמי� למשימה של צמצו� דפוסי� קיימי� של אי)  בעקיפי�הפשיעה

 להישמע משפטי הביקורות הצפויות� בהקשר זה יש מקו� לציי� כי במישור התורת. אתני
נגד מעורבות שיפוטית ניכרת יותר בהבטחת יכולת� של אזרחי� המשתייכי� לקבוצות 

אתניות ומעמדיות מוחלשות ליהנות מהטובי� החברתיי� שהגנה שיטורית אפקטיבית 

מספקת דומות לביקורות כלליות המושמעות נגד מעורבות שיפוטית אינטנסיבית יותר 

 בי� היתר ביקורות אלה מפקפקות בכשירותו 115.בהגנה על הממד החיובי של זכויות

, המוסדית של בית המשפט להכריע בסוגיות בעלות השלכות תקציביות ניכרות

שיפוטית לתחומי אחריות� של הרשויות הפוליטיות " פלישה"ומצביעות על החשש מ

וכ� ג� נגזרותיה� , משפטית� לטעמי גישות אלה אינ� משכנעות ברמה התורת. הנבחרות

הטענה . הקונקרטי של הזכות ליהנות מרמה נאותה של הגנה שיטוריתבהקשר 

כשירות מוסדית מבוססת על דיכוטומיה מדומה בי� הממד השלילי של זכויות לממד � לאי
של מדיניות עלויותיה  לקבוע באופ� אפריורי וגור� כי אי אפשר, ואול�.  שלה�החיובי

סטנדרטי� לאספקת נדרשי� הי� שיפוטית המחייבת את המשטרה לבצע שינויי� ארגוני

 צפויות ,נאותי� של הגנה אפקטיבית לאזרחי� המתגוררי� בשכונות רוויות פשיעה ועוני

העלויות הנדרשות כדי להחלי� פרקטיקות אכיפה שנמצאו על מ בהרבהלהיות גבוהות 

ביחס . ידי בית המשפט כפוגעניות באופ� בלתי מידתי בחירויות שליליות של האזרח

באופ� שבו מוקצי� דמוקרטית של התערבות שיפוטית ה הכופרת בלגיטימיות ביקורתל

משקפת תפיסה צרה מדי של מושג נית� לטעו� כי היא  ,משאבי שיטור ואכיפה

 משקל בלעדי להיבט מוסדי ספציפי של הרעיו� מייחסתביקורת זו , שכ�. הדמוקרטיה

ת יכולת� של מיעוטי� הבטח, למשל(הדמוקרטי א� מתעלמת מהיבטי� מהותיי� אחרי� 
ייצוג כרוני במוסדות הפוליטיי� להשפיע על תפקוד� של המוסדות � הסובלי� מתת

 א� באמצעות מנגנוני� המבטיחי� את 116,המספקי� שירותי� חיוניי� לקהילותיה�

  ). ייצוג� הנאות במוסדות אלה וא� באמצעות מיסוד מנגנוני פיקוח חיצוניי�

_____________________________________  

 . 104–91'  בעמ)105 הערה ,לעיל(מונדלק   115
116  Ely )180–135'  בעמ)106 הערה ,לעיל.  
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 העוסקת בהערכת הלגיטימיות –גזרה הנורמטיבית אינה ב, לטעמי, הבעיה המרכזית

של התערבות בתי משפט בתחומי� אלה של המדיניות הציבורית לאור עקרונות היסוד 
 העוסקת ביכולת� של בתי משפט , אלא בגזרה הסוציולוגית–של הרעיו� הדמוקרטי 

פני להניע שינוי ארגוני וחברתי ממשי באמצעות הרחבת היק� הפיקוח השיפוטי על או

הספרות הסוציולוגית . מיעוטי� אתניי�ב כשמדוברהתנהלות� של רשויות אכיפת החוק 

וההיסטורית בישראל ובמדינות אחרות גדושה בדוגמאות המעידות כי יכולת� של בתי 

 עולות בקנה אחד ע� תפיסת �משפט להניע שינוי חברתי תלויה במידה שבה החלטותיה

השולטי� למעשה על , יטיי� והאדמיניסטרטיביי�העול� המאומצת על ידי הדרגי� הפול

 תובנה מפוכחת זו אינה בהכרח 117.תהליכי התקצוב והיישו� של ההלכות השיפוטיות

שוללת את הער� של הרחבת המעורבות השיפוטית בפיקוח על האופ� שבו שירותי 

 תגלות א� היא מרמזת כי ער� זה עשוי לה,שיטור מוקצי� ומופעלי� בקרב המגזר הערבי
 בעייתיותו המושמעת מצד בית המשפט עלבעצ� חשיבותה של האמירה הנורמטיבית 

לקד� מהותית את , בכוחות עצמו, ג� כאשר בית המשפט אינו מסוגלשל המצב הקיי� 

   118.פתרונ� של בעיות אלה

לצקת תכני� קונקרטיי� בזכות להגנה שוויונית על ידי החוק בה� נית� אחת הדרכי� 

הגברת שיעור לפעול לוש נרחב יותר בכלי המשפט המנהלי כדי היא להתבסס על שימ

אחד המסרי� . הייצוג וההשתתפות של בני המיעוט הערבי בקרב רשויות אכיפת החוק

 באשר לדרכי ההתנהלות המוסדית של המשטרה אל מול מי'עגהחשובי� של הסרט 

 �קפת עול� השהאוכלוסייה המקומית טמו� בהמחשת האופ� שבו השוטרי� פועלי� מתו

רכיה� הקהילתיי� ואת ואופ� שבו התושבי� המקומיי� מגדירי� את צהמנותקת מה
א� כי דפוסי� אלה של התנהלות מוסדית נעוצי� במקורות . ציפיותיה� מהמשטרה

 מהתרבות הארגונית משה� ניזוני�מגווני� שחלק� ניזוני� מהתרבות הכללית לא פחות 

ייצוג הנמו� במיוחד של שוטרי� המשתייכי� אי� ספק כי שיעור ה, של המשטרה עצמה

 לא רק סימפטו� של בעיה זו אלא ג� אחד הואלמיעוט הערבי בקרב גופי האכיפה 

שיעור הייצוג של המיעוט הערבי בקרב השוטרי� בישראל .  שלההמקורות המרכזיי�

 על 119.כעשירית בלבד משיעור ייצוג� באוכלוסייה הכללית, בלבד �1.8% כיו� כהוא

ייצוג של מיעוטי� �ממצאי� המעידי� על ההשפעה השלילית שיש לדפוסי תתרקע 

 אלה ועל מידת בקבוצות אוכלוסייהאתניי� במוסדות אכיפת החוק על דרכי טיפול� 

_____________________________________  

117  Gerald Rosenberg, The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change? 
(1991).  

המשפטיזציה של ", עילי אהרנסו�: ראו, פירוט במאמר קוד�פיתחתי טיעו� זה ביתר   118
כיצד היא השפיעה על הדיו� הציבורי בסוגיות : התרבות הפוליטית בישראל

  .215–209' בעמ, 157) ט"תשס–ח"תשס( לא עיוני משפט ,"?אמנציפטוריות
והגנת דוח שהוגש לוועדת הפני�  (נתוני� על הפשיעה בחברה הערבית בישראל, יניב רונ� 119 

 :נית� לצפייה באתר[ 7' בעמ, )2010, הסביבה מטע� מרכז המחקר והמידע של הכנסת
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02469.pdf.[  
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מתבקש לבחו� א� יש מקו� לשימוש בכלי� , האמו� של חבריה� במוסדות האכיפה

אות חקיקתיות או הור. חקיקתיי� או שיפוטיי� כדי להתמודד ע� המצב הנוכחי

ייצוג � שיפוטיות המחייבות רשויות ציבוריות להעניק ייצוג הול� לקבוצות הסובלות מתת
שוויו� חברתי � הפכו בעשורי� האחרוני� לאמצעי מקובל של התמודדות ע� דפוסי אי

 וה� בשיטות משפט 120הנטועי� בדפוסי� היסטוריי� של הדרה ה� במשפט הישראלי

 את י�אנגליה נקבעו דברי חקיקה והלכות שיפוטית המחייב בארצות הברית וב121.זרות

בראייה . ייצוג בשורותיה�המשטרה להבטיח ייצוג הול� למיעוטי� הסובלי� מתת

את שיעור הייצוג של קבוצות באופ� ניכר  להגדילמהלכי� אלה אכ� הצליחו , כמותית

ות מחלקות מא אמריקני� בשלוש� יקני�כ� למשל שיעור הייצוג של אפר. אלה במשטרה

 2003.122 בשנת �18% ל1970 בשנת �6%המשטרה הגדולות בארצות הברית גדל מ

הניסיו� שנצבר בתקופה זו מאפשר לבחו� את השפעת� של רפורמות מסוג זה על 

 מיעוטי� אלה ועל מידת האמו� שלה� בלגיטימיות בעניינ� שלהתנהלותה של המשטרה 
  . של פעילותה

 או חקיקתיי� שנועדו להבטיח ייצוג הול� לקבוצות נהוג להצדיק מהלכי� שיפוטיי�

 קבוצת הטיעוני� :שתי קבוצות טיעוני� מרכזיותבעזרת מוחלשות במוסדות השלטוניי� 

מעצ� טיב� נימוקי� אלה ). אינסטרומנטליי�(הראשונה מציגה נימוקי� מכשירניי� 

מכשירניי�  לציי� שלושה טיעוני� אפשר. יכולי� וצריכי� להיבח� בכלי� אמפיריי�

 הטיעו� הראשו� מצביע על התועלת .מרכזיי� להצדקת סטנדרטי� של ייצוג הול�

השתלבות� במערכת . שמביאי� מהלכי� אלה לחבריה של קבוצת המיעוט עצמה

.  סטראוטיפי� רווחי� בקשר ליכולותיה� וכישוריה� של בני הקבוצהלנפ�מסייעת 

ברי קבוצת המיעוט ממסגרות  הניזוני� מהדרת� הממושכת של ח–דימויי� אלה 
 משפיעי� –מוסדיות שבה� נרכש הו� סימבולי הזוכה להערכה בקרב קבוצות אחרות 

לרעה על ההערכה העצמית של בני המיעוט ועל ההערכה שה� זוכי� לה מחברי הקבוצה 

 הציפייה היא כי הבטחת ייצוג הול� תסייע לפרו� את המעגל הכובל את 123.הגמוניתה

נטע� כי ייצוג , שנית.  של קבוצות אלה במארג החברתי והפוליטיאופקי ההשתלבות

שכ� הידע , הול� מסייע לא רק לקבוצות המוחלשות עצמ� אלא ג� למוסדות השלטוניי�
_____________________________________  

,  לחוק החברות הממשלתיות)א()1(א18סעי� , 2000בעקבות תיקו� שהוצג בשנת , כ� למשל   120
� של חברה ממשלתית יינת� ביטוי דירקטוריוהרכב ב" קובע כי ,770ח "ס, 1975–ה"תשל

 נהליימשפט מ, ארז�דפנה ברק: לדיו� ראו; "הול� לייצוגה של האוכלוסייה הערבית
  .702–706' עמב) ע"תש(

מסגרות : 'ייצוג הול�'על שני סוגי� של ", סקוט סטריינר, איל� סב�: לדיו� השוואתי ראו  121
 יא חברה ומשפט, עבודה, " הקנדית והשוואה ראשונית לישראלההדוגמ, תיאורטיות

  .262–254 ' בעמ,247 )ו"תשס(
122  Sklansky )ראו, על התפתחויות מקבילות באנגליה ווילס; 142'  בעמ)110 הערה ,לעיל :

Bethan Loftus, “Dominant Culture Interrupted: Recognition, Resentment and the 
Politics of Change in an English Police Force”, 48 Br. J. Cr. (2008) 756.  

 .250'  בעמ)121 הערה ,לעיל(סב� וסטריינר   123
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התרבותי שמביאי� חברי קבוצת המיעוט לעבודת� מסייע למוסדות אלה לפתח הבנה 

 הקהילה שאותה ה� מעמיקה יותר ולהעניק מענה טוב יותר לצרכיה ולתפיסותיה של
 טיעו� שלישי בעל אופי מכשירני מתייחס לתרומתו של ייצוג הול� 124.נדרשי� לשרת

 לצד 125.להגברת הלגיטימציה והאמו� הציבורי במוסדות המשטרה בקרב קהילות אלה

 להצביע על קבוצת טיעוני� המצדיקה אכיפת אפשרטיעוני� מכשירניי� אלה ואחרי� 

ללא , פטיי� אלהל הער� האינטרינזי של סטנדרטי� משסטנדרטי� של ייצוג הול� בש

.  להוכיחה בדר� אמפיריתשאפשר תועלת חברתית י� אכ� מקדמ�תלות במידה שבה ה

� ע� עקרונות מידת השתלבות� לפי  את משקל�מעצ� טיב� של טיעוני� אלה יש להערי

 הגשמת� ולפי מידת יסוד בדבר עיצוב� הראוי של מוסדות שלטוניי� במשטר דמוקרטי

 . עקרונות אלה
הממצאי� האמפיריי� הבוחני� את מידת התממשות� של ההצדקות המכשירניות 
לאכיפת סטנדרט של ייצוג הול� של מיעוטי� אתניי� בקרב כוחות המשטרה אינ� 

הראו כי , למשל,  בארצות הבריתשנעשוחלק מהמחקרי� . משמעיי� לחלוטי�� חד

 126.עברייני� שחורי�יתרה ביחס ל בחומרה וגנוטי� לנהאמריקני� � יקני�שוטרי� אפר

המצביעה על האופ� שבו התרבות הארגונית של פרשנית ממצאי� אלה נתמכי� בכתיבה 

ע� נורמות קיימות " ליישר קו"המשטרה מתמרצת שוטרי� המשתייכי� לקבוצות מיעוט 

 המקבוצות אוכלוסייבי� היתר כדי לבדל עצמ� בעיני עמיתיה� , של התנהלות מוסדית

מחקרי� רבי� איששו את הטענה כי ,  מנגד127.עברייניות המשתייכות לקהילת� האתנית

שוטרי� המשתייכי� לקבוצות מיעוט מוחלשות אכ� נוטי� להימנע מהפעלת כוח מופרז 

 נמנעי� עמיתיה�יותר מש) לבני�כ� כלפי ו(� כלפי שחורי� יומשיפוטי� סטראוטיפי
�א� כי שילוב� של שוטרי� המשתייכי� מחקרי� נוספי� הראו ,  יתרה מכ�128.מכ

פעולותיה� בעודד שינוי הדרגתי בתפיסותיה� ובמשטרה יש בו כדי ללקבוצות מיעוט 
_____________________________________  

124  Sklansky )146'  בעמ)110 הערה ,לעיל. 
 .ש�, ש�  125
126  James J. Fyfe, “Who Shoots? A Look at Officer Race and Police Shooting”, 9 Journal 

of Police Science and Administration (1981) 367, p. 372; Robert E. Worden, 
“Situational and Attitudinal Explanations of Police Behavior: A Theoretical 
Reappraisal and Empirical Assessment”, 23 Law & Soc'y Rev. (1989) 667, p. 700 ;

משמעיות מאפיי� ג� את המחקר האמפירי הבוח� את השפעת זהות� �היעדר תוצאות חד
אמריקני� �יקני�הגזעית של שופטי� על נכונות� להקל ע� נאשמי� בכלל וע� נאשמי� אפר

 Susan Welch, Michael Combs: למחקרי� המצביעי� על קיומה של נכונות כזו ראו. בפרט
and John Gruhl, “Do Black Judges Make a Difference?”, 32 Am. J. Pol. Sc. (1988) 

 Darrell Steffensmeier and Chester L. Britt, “Judges’ Race and: ראו, ומנגד. 126
Judicial Decision Making: Do Black Judges Sentence Differently?”, 82 Soc. Sci. 

Quart. (2001) 749.  
127  John L. Cooper, The Police and the Ghetto (1983, 2nd ed.) pp. 29–53. 
128  James P. McElvain and Augustine J. Kposowa, “Police Officer Characteristics and the 

Likelihood of Using Deadly Force”, 35 Crim. Justice Behav. (2008) 505.  



  ד"תשע ז די� ודברי�  עילי אהרנסו�

304  

ה אנושית י תרומתה של אינטראקציבשלה� , זאת. של עמיתיה� כלפי קבוצות המיעוט

מאפייני� ל הנוגעי�שליליי�  סטראוטיפי� לניפו�בתנאי� של שיתו� פעולה מקצועי 

 יכולת� ההולכת וגוברת של השוטרי� בשלוה� , ת המיעוטטיביי� של חברי קבוצהקולק
 בעקבות המשתייכי� לקבוצת המיעוט להשפיע על זרמי� דומיננטיי� בתרבות הארגונית

ה ייררכיישיעור ייצוג� והשתלבות� ההדרגתית בשדרות גבוהות יותר של ההב גידול

 מידת  של ייצוג הול� להגברתתוומ באשר לטיעו� המכשירני העוסק בתר129.הארגונית

טיעו� זה זוכה לאישוש אמפירי , רשויות אכיפת החוקבשל מיעוטי� אתניי� האמו� 

   130.מובהק א� יותר

את הממצאי� האמפיריי� הנוגעי� לאפקט שיצרו דוקטרינות ייצוג הול� , כמוב�

יי� התרבותיי� והפוליט, בשיטות משפט זרות יש לנתח לאור המאפייני� המוסדיי�

יהיו שיטענו כי ייחודיות . שצפויי� לעצב את מידת היקלטות� במציאות הישראלית

 –ההקשר המעצב את דפוסי היחסי� בי� הרוב היהודי למיעוט הערבי במדינת ישראל 
פלסטיני על יכולת ההשתלבות של –ייחודיות הנובעת מהשפעת הקונפליקט הישראלי

 אינה מאפשרת להקיש –שראלית אזרחי� המשתייכי� למיעוט הערבי בחברה הי

תרבותיות אחרות ביחס לסיכויי השילוב של חברי � מהניסיו� שנצבר בדמוקרטיות רב

א� לטעמי עמדה זו , ייתכ� שיש בכ� ממש. המיעוט הערבי במוסדות האכיפה הפלילית

חסר של עומק האנטגוניז� השריר וקיי� ג� כיו� בארצות הברית � לוקה בהערכת

קבוצות אלו נושאות . צות הרוב לבי� חלקי� ניכרי� מקבוצות המיעוטובאנגליה בי� קבו

עמ� לא רק את הזיכרו� ההיסטורי של אסונות הומניטריי� שהתרחשו בתקופת העבדות 

 שזכו להכשרה ילינטיסטית'ויגוהקולוניאליז� ושל דפוסי אפליה חוקית ואלימות 

 ה� ג� 131 .שני�נורמטיבית או להעלמת עי� מצד מערכת המשפט במש� עשרות 
ממשיכות להיות לכודות במציאות עכשווית של הדרה כלכלית ותרבותית שבהקשרי� 

_____________________________________  

129  Lawrence W. Sherman, “After the Riots: Police and Minorities in the United States”, 
Ethnic Pluralism and Public Policy (Nathan Glazer and Ken Young – eds., 1983) 219, 

p. 221.  
130  Scott H. Decker and Russell L. Smith, “Police Minority Recruitment”, 8 Journal of 

Criminal Justice (1980) 387; Ronald Weitzer, Steven A. Tuch and Wesley G. Skogan, 
“Police-Community Relations in a Majority-Black City”, 45 J. Res. Crime Delinq. 

(2008) 398, p. 421.  
 ,Ira Berlin: אמריקני� בתקופת העבדות ראו למשל�יקני�על הניסיו� ההיסטורי של האפר  131

Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North America (1998) ;
אמריקני� בכלכלה הדרומית לאחר �יקני�על התנאי� ההומניטריי� של העסקת אפר

 Matthew Mancini, One Dies, Get: שחרור� של העבדי� בעקבות מלחמת האזרחי� ראו
Another: Convict Leasing in the American South, 1866–1928 (1996) ; על הסיבות

להתמודד ע� ) ברמה הפדרלית והמדינתית(לכישלונה של מערכת המשפט האמריקנית 
� ,Ely Aharonson: עשרה ראו�במדינות הדרו� בשלהי המאה התשע' התרחבות מעשי הלינ

From Slave Abuse to Hate Crime: The Criminalization of Racial Violence in 
American History, Chapter 3 (forthcoming, in file with the author).  
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 לכ� אי� לדעתי מקו� לשלילת הזיקה בי� 132.רבי� אינה חריפה פחות מזו שבישראל

האתגר שהדמוקרטיה הישראלית מתמודדת עמו לבי� האתגרי� שדמוקרטיות 
 להתגבר על החסמי� המצמצמי� את תרבותיות אחרות מתמודדות את� בניסיונ�� רב

  . נכונות� של חברי קבוצת המיעוט להשתלב במוסדות האכיפה של מערכת המשפט

מידת היישו� המוגבלת של מגוו� חוקי� שעיגנו הניסיו� המלמד על , ע� זאת

תחומי� אחרי� של השירות הציבורי סטנדרטי� של ייצוג הוג� לנשי� ומיעוטי� ב

 עשוי בהחלט לחזק את הטיעו� הספקני בדבר אחרוני�שני העשורי� הבישראל ב

בהקשר  133.ישימות� במציאות הישראלית של הרפורמות שהתרחשו במדינות אחרות

כמה דוחות מקיפי� שפרסמה ועדת החקירה הפרלמנטרית , הספציפי של המיעוט הערבי

ת בנושא קליטת עובדי� ערבי� בשירות הציבורי הראו כי משרדי הממשלה נכשלו בהשג

שיעור , 2011 נכו� לשנת 134.היעדי� שהוגדרו בהחלטות הממשלה הנוגעות לעניי�
 בלבד �7.5% רקסי� יחדיו בשירות הציבורי בישראל הוא כ'דרוזי� וצ, ייצוג� של ערבי�

 סביר לטעו� כי החסמי� 135).20%לעומת שיעור� באוכלוסייה בכללותה שהוא כאמור (

טור חריפי� א� יותר מהחסמי� הקיימי� להגשמת אידיאל הייצוג ההול� בתחו� השי

ה� מבחינת נכונות ההתגייסות של חברי המיעוט (בתחומי� אחרי� של השירות הציבורי 

מה שמחזק עוד יותר את העמדה הפסימית , )הערבי וה� מבחינת נכונותה של המדינה

  . בנושא

לה ג� המשתכנעי� מהנימוקי� המטילי� ספק בתועלת הצפויה מרפורמות א, ואול�

המשתיתה את נחיצות� של , דאונטולוגיותקבוצת ההצדקות המחויבי� לבחו� את 

מסר זה מצליח לחולל שינוי ש בי� –המסר הערכי הטבוע בה� על רפורמות אלה 
 שאפשר אחד הטיעוני� המשכנעי�. לאושמדידה אמפירית במציאות החברתית ובי� � בר

סדות אכיפת החוק מהתפקיד בהקשר זה גוזר את עקרו� הייצוג ההול� במולהציג 

באופ� , בפעילות� של מוסדות האכיפה טבוע. המוקצה למוסדות אלה בחברה דמוקרטית

אמצעי הכפייה שמקורו בתפקיד המוקצה לה� בהפעלת  ,ממד כוחני, אינהרנטי

,  גלו��אול� בפעילות. בה� משתמש שלטו� דמוקרטי נגד אזרחיושהמובהקי� ביותר 

אפשרת את שעשוי להתממש כאשר אכיפת חוק מ, ד ייצוגיג� ממ, הבפוטנצילפחות 

_____________________________________  

 Devah Pager, Marked: Race, Crime and Finding Work in an Era of Mass: ראו למשל  132 
Incarceration (2007). 

 ספר מישאל חשי� ,"סיכו� ביניי� ריאליסטי: ייצוג הול� במשפט הישראלי", יופי תירוש  133
 . 669) ט"תשס,  עורכי�–  ויגאל מרזליצחק זמיר, אהרו� ברק(

בי�  ועדת החקירה הפרלמנטארית בנושא קליטת עובדי� ערשלח ביניי� "דו :ראו למשל  134
: נית� לצפייה באתר [)2009 (2008דצמבר –2008פברואר : בשירות הציבורי

[http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/arab_workers17.pdf.  
הממשלה אינה עומדת ביעד העסקת : לחוד  ומיעוטי�–החלטות לחוד ", צבי זרחיה  135

: נית� לצפייה באתר[) The Marker )13.06.2011, "הערבי� שקבעה לעצמה
http://www.themarker.com/career/1.654817.[  
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בי� חברי הקהילה תוחה קולקטיביי� שנקבעו בדר� של התדיינות פהסדרי� הגשמת� של 

 תנאי ללגיטימציה שהוא,  התממשותו של הממד הייצוגי של החוקיכולת. הפוליטית

לל חברי  תלויה באופ� שבו המבנה הדמוקרטי אכ� מאפשר לכ,של אכיפתואפקטיבית 
ייצוג כרוני במוסדות �  לרבות לקבוצות מיעוט הסובלות מתת–הפוליטית הקהילה 

שבה� מעוצבת המדיניות החוקית שלה התדיינות תהליכי הלהשתת� ב –הפרלמנטריי� 

מהלכי� חקיקתיי� או שיפוטיי� שיבטיחו ייצוג הול� של המיעוט הערבי . ה� כפופי�

א� יכולת� להביא לידי צמצו� הבעיות ,  זובמוסדות האכיפה מוצדקי� מכוח תפיסה

שהוצגו במאמר תלויה במידה שבה ה� יוטמעו במסגרת פרויקט רחב יותר של רפורמה 

, וחשוב מכ�, מוסדית המטמיעה סטנדרטי� של ייצוג הול� בשירות הציבורי באופ� כללי

במסגרת פרויקט שאפתני עוד יותר של שינוי התרבות הדמוקרטית בישראל באופ� 

  . המאפשר מידת השתתפות רבה יותר של המיעוט הערבי

 סיכו�   .ד

עשורי� בהגישה המסורתית הרואה בקולנוע מדיו� בידורי גרידא פינתה מקו� 

המכירה בתרומת� החשובה של יצירות קולנועיות למחקר , האחרוני� לגישה חדשה

 ג� למחקר שינוי זה מחלחל בהדרגה. האקדמי במגוו� תחומי� של מדעי החברה והרוח

ההכרה באיכויות הייחודיות של בהדרגה הולכת ומתרחבת  .תחומי� �המשפטי הבי

מנגנו� ככ� ו, חשיפת תופעות חברתיות ולפירוש משמעות�הקולנועי ככלי למדיו� ה

הנשלט על ידי מדיומי� תרבותי בעיד� המשתת� בעיצוב עמדות אישיות וקולקטיביות 
את תרומתה של סוגה מאמר זה ביקשתי לבחו� בעל רקע תובנה זו . ויזואליי��אודיו

את מציאות החיי� של י� מייצגראליסטיי� ה סוגת הסרטי� ה–קולנועית חשובה 

דפוסי  להבנתנו את האופ� שבו –מיעוטי� אתניי� המתגוררי� באזורי מצוקה עירוניי� 

� הדיו� התבסס על מיקומ. ריבוד אתני משפיעי� על דפוסי אכיפתו של המשפט הפלילי

ולצד בנושא של המסרי� המוצגי� על ידי סוגה קולנועית זו לצד ספרות סוציולוגית 

משפטי ומוסדי של הדרכי� שבה� מערכת המשפט עשויה לשפר את דרכי � ניתוח תורת

  . התמודדותה ע� המציאות המתוארת בסרטי� אלה

 מסייע לחשו� בפני הצופה הישראלי את הסימביוזה הבעייתית בי� מי'עגהסרט 

רעו� יובה� ג, סימפטומי� שוני� של מבנה הריבודיות האתנית הקיי� כיו� בישראל
ממנו סובלת המשטרה בקרב הציבור הערבי ודפוסי� של הדרה כלכלית שהלגיטימציה 

ויקטימיזציה הגבוהי� בקרב קהילות וותרבותית המזיני� את שיעורי הפשיעה ושיעורי ה

בה של הסרט להעמקת ההבנה של סוגיות לצד הניסיו� להאיר את תרומתו החשו. אלו

אלה הצביע המאמר ג� על גבולות התרומה של המדיו� הקולנועי לשינוי המציאות 

הרכיבי� הדומיננטיי� נגזרי� מהאופ� שבו , כפי שטענתי בפרק ג ,גבולות אלו. החברתית



  : ריבוד אתני ולגיטימציה פוליטית, משפט פלילי  ד"עתש ז די� ודברי�

  בי� ייצוגיי� קולנועיי� לרפורמה מוסדית

307  

התרבות הכללית המעצבת את דרכי הפירוש המקובלות של המסרי� המופיעי� במסגרת 

בדרכי החשיבה המקובלות בציבור את יכולתו לחולל שינוי מעמיק י� ט מגבילבסר
 ,כמו כ�. למקורות הפוליטיי� והחברתיי� של הבעיות המוצגות בסרטהישראלי בנוגע 

יש מקו� להטיל ספק בדבר יכולתה של רפורמה מוסדית נקודתית , כפי שטענתי בפרק ד

יקות ארגוניות פנימיות של מוסדות הנובעת מהעמקת הפיקוח השיפוטי או א� מדינמ(

הכלכליי� , להוביל לשינוי מהותי של המצב כל עוד התנאי� הפוליטיי�) האכיפה

והתרבותיי� המזיני� את דפוסי הפשיעה והוויקטימיזציה בקרב המיעוט הערבי נותרי� 

ברור כי יכולתו של , המפורסמת של קרל מרקסאבחנתו ובפרפרזה על , במוב� זה. על כנ�

בכ� טמונה אולי נקודת .  מיכולתו להוביל לשינויהרבהולנוע לסייע בהבנת המציאות הק

  . דמיו� נוספת בי� שדה הייצוג הקולנועי לשדה המחקר הסוציולוגי




