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מבוא
מכו 'צומת' ,הפועל באלו שבות אשר בגוש עציו מראשית תשל"ז ,מנסה להתמודד ע
בעיות של חברה ומדינה עפ"י התורה .ההתמודדות נערכת בצמתימפגש רבי שבי ההלכה
ובי החיי המודרניי .במסגרת זו ראינו חשיבות רבה לטפל ג בשאלת המשטרה
והשבת ,בידענו שנושא סבו -זה מצוי במוקד הוויתנו היהודית במדינת ישראל.
"שופטי ושוטרי תת ל -בכל שערי) "-דברי יד,יח( נצטווינו בתורה ,ושומה עלינו
לדאוג שאכ מינוי שוטרי יהיה אפשרי ג עפ"י ההלכה.
כידוע ,נושא השבת הוא המחסו העיקרי בפני שומרי תורה להתגייס לשורות
המבצעיות של המשטרה .וצבת בצבת עשויה :מכיו שמועטי חובשי הכיפות במשטרה 
הבעיות אינ עולות במלא חומרת וממילא אי תרי אחר פתרונות.
משנת תשל"ח נערכו מגעי רבי ודיוני מקיפי כאשר היזמה "והדחיפה" העיקריי
באו ע"י רב המשטרה ,הרב אברה חז ועוזריו מצד אחד ,וראש היחידה למחקר ופיתוח
במטה הארצי )וראש מז"פ( תנ"צ מאיר קפל  מצד שני.
ב"נייר עבודה" ראשוני הוגדר הפרויקט כדלהל :
הנושא :בדיקת האפשרויות לצמצו פעולות שיש בה חילול שבת ,בעבודת המשטרה לכל
שלוחותיה.
היעד :יצירת אפשרות לשילוב מקי) של כוח אד דתי במשטרה )בוגרי ישיבות ההסדר ,בני
קיבוצי דתיי ,חניכי בני עקיבא וכיו"ב(.
מטרות המחקר:
א .הצגת מכלול פעילות המשטרה בסול עדיפויות מבחינת בעיות שבת )חיוניות הפעולות,
חומרת ההלכתית ,מורכבות או יכולת להציע פתרונות מידיי וכיו"ב(.
ב .התווית פתרונות מעשיי  טכנולוגיי ,מדעיי או ארגוניי  באות מישורי בה
נית להצביע על דרכי מעשיות לצמצו חילולי שבת ,בדר -של שיטות עבודה
אלטרנטיביות ,שימוש בציוד חילופי או במנגנוני מיוחדי.
ג .חקר הלכתי מקי) שיצביע על הגישה ההלכתית העקרונית בקשר להגדרות מושגי פקוח
נפש ,נזק ציבורי ,הפסד מרובה וכיו"ב  מתו -היבטי של הציבור .החקר ילווה
בהתיחסות בהתיחסות לדוגמאות מוחשיות מעבודת המשטרה.
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פניית המשטרה ל"צמת"

"אור ירוק" לחקר הנושא נית בפניה למכו "צמת" מטע המטה הארצי של משטרת
ישראל ,היחידה למחקר ופיתוח.
לכבוד
מכו "צמת" י"א בתשרי תשל"ט
אלו שבות 12.10.78
גוש עציו
הנדו  :ביצוע מחקר בנושא המשטרה והשבת
 .1מוטל עליכ לבקר ביחידות משטרה מבצעיות ובמשטרת ישראל ומשמר הגבול ע"מ
ללמוד את המערכת המשטרתית ותפעולה בשבת.
 .2מטרת המחקר היא לבדוק את האפשרויות בצמצו חילול השבת בתחומי מסויימי
על מנת למשו -יותר כוח אד דתי להשתלב בעבודת המשטרה.
 .3המחקר אושר ע"י המפכ"ל .יש לצפות לשיתו) פעולה מלא ע"י המפקדי בדרג
המחוזות והמרחבי.
 .4יש להגיש תוצאות קד מחקר עד .1.3.79
בברכה.
מ .קפל  ,תנ"0
ראש מו"פ
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חלק ראשו :ה ל כ ה
א .המשטרה בשבת  היבטי פיקוח נפש
 .1הבעיה

לב לבה של בעית "המשטרה בשבת" קשור בנושאי "פיקוח נפש"" ,ספק פיקוח נפש",
"פיקוח נפש ציבורי" וכיו"ב.
על מנת להקי) את הבעיה לכל צדדיה ולהגיע למסקנות ברורות  יש לערו -מחקר
מקי) ,הלכתי ועובדתי כאחת .יש להציב את הנתוני לכל רחב ,ומאיד -להתעמק
בסוגיות פיקוח נפש תו -דימוי עני לעני  ,וגיבוש מסקנות על דעת גדולי רבותינו שבדור,
ובראש :הרבנות הראשית לישראל.
במסגרת "מחקר השבת במשטרה" מובאי להל חלק מ ההיבטי ההלכתיי ,כמבוא
לנושא בלבד .הדברי דלהל לא באו אלא להצביע על היקפו של הנושא ,ולסכ
בתמציתיות דעות הלכתיות שהושמעו ישירות בסוגית "המשטרה בשבת" מתו -היבט
ציבורי של "מניעת פיקוח נפש" לעתיד לבוא.
אי בדברי משו פסיקה חדמשמעית אלא פרישת היריעה בלבד.
" .2ספק פיקוח דוחה שבת"

כאמור ,כשבאי לדו בשאלת עבודת המשטרה בשבת נזקקי לדו בהלכות "פקוח
נפש" ,ומהי מידת הזיקה שבי הפעילות המשטרתית לבי הצלה או מניעת פיקוח נפש.
כידוע ,הלכה ברורה היא שפיקוח נפש דוחה שבת כמו שדרשו במסכת יומא )פ"ה ע"ב(
"ושמרו בני ישראל את השבת )שמות לא ט"ז( ,אמרה תורה :חלל עליו שבת אחת כדי
שישמור שבתות הרבה" .וה"ה לכל התורה כולה )חו 0משפיכות דמי ,עבודה זרה וגילוי
עריות( עפ"י הדרש )ש(" :ושמרת את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אות האד וחי
בה )ויקרא י"ח ה'( ,וחי בה  ולא שימות בה".
ולאו דוקא בפיקוח נפש ודאי אלא ג ספק פיקו"נ דוחה שבת ,וכמו שנפסק בשלח
ערו) -או"ח סי' שכ"ח ס"ג( "מי שנפלה עליו מפולת ספק חי ספק מת ,ספק הוא ש ספק
אינו ש מפקחי עליו )=את הגל( אע"פ שיש בו כמה ספיקות".
סוגית תפעול המשטרה בשבת דורשת הגדרות הלכתיות ברורות מהו "ספק פיקוח נפש"
ועד היכ נית להפליג בחששות ובהטלת ספקות ע"מ להתיר חילול שבת.
הרב איסר יהודה אונטרמ זצ"ל  הרב הראשי לישראל  הקדיש לנושא מאמר נרחב
בש "מצות פיקוח נפש וגדריה" )"התורה והמדינה" קבצי ד יג( ובפתיחה הציב את
הבעיה:
"הנסיו הורה לנו שיש תמיד נטיה מצד המעוניני בדבר להרחיב את המושג
פיקוח נפשות לדחות איסורי ומצוות שבתורה ג לדברי שיכולי להוולד
במש -הזמ  ,ולהסתע) מתו -גלגולי מסיבות שונות .בזמ האחרו הנטיה הזאת
התגברה ...יש צור ,-איפוא ,לברר הגדרת המושג הזה ולפרש ספיקות שוני
המתעוררי לאור המציאות".
 .3המשטרה בשבת  פיקוח נפש "עתידי"

בכל הדורות עסקו בסוגית "ספק פיקו"נ" א -לרוב הדיו עסק בחולה ,כאשר השאלה
קשורה לחיי היחיד .מאיד -בבואנו לדו בנושא "עבודת המשטרה בשבת"  עני לנו בהיבט
הציבורי של "ספק פיקוח נפש"; הא ההלכה מכירה בכלל במושג "פיקוח נפש ציבורי"
והא נושאי המשטרה כלולי בתחו מושג זה?
שאלות של פיקוח נפש דיחיד )=חולה( נדונו בכל הדורות בעשרות ספרי שאלות
ותשובות .על נושא "המשטרה בשבת"  כאשר ברקע נצבת שאלת הגדרת "פיקו"נ ציבורי"
 נכתב מעט מאד.
ידועי לנו שלשה מאמרי שהוקדשו לנושא זה:
 .1הרב י"א הרצוג זצ"ל :על דרכי שמירת הבטחו הפנימי במדינה בשבת
וביו"ט; "התורה והמדינה" ,קוב 0הו ,תשיגד ,עמ' כהלג.
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 .2הרב שאול ישראלי שליט"א :הבטחו הפנימי במדינה בשבת )פעולות
המשטרה(; עמוד הימיני) ,ת"א תשכו( ,סימ יז עמ' קצטרט.
)מאמר זה נתפרס בתחילה כהערות למאמרו של הרב הרצוג הנ"ל,
ב"התורה והמדינה" ש עמ' שלהשמז(
 .3הרב יששכר הלוי לוי :המשטרה בשבת; "התורה והמדינה" קוב 0זח,
תשט"ותשי"ז ,עמ' רנזרסג.
הציר המרכזי בכל המאמרי סובב סביב זיקת עבודת המשטרה למניעת פיקוח נפש
עתידי ,וחלק נכבד מ הדיו קשור במושג "נמצאת מכשיל לעתיד לבא".
הרב ישראלי ,במאמרו הנ"ל ,העניק לנושא את המימד הציבורי הרחב ,והכליל במבט
ההלכתי לא רק את האירוע המשטרתי שלפנינו ,אלא את מכלול האירועי הדומי
העתידי להתרחש אי ש ,וכה דבריו:
"לענ"ד יש לדו כא לא מבחינת כל מקרה ומקרה לחוד אלא יש לסקור את כל
מיני המקרי העלולי להתרחש ורק לפי זה לקבוע את ההלכה במקרה מסוי"
)עמ' רו(.
"אי לנו לדו את המקרה מבחינתו הבודדת אלא מבחינת כל המקרי הדומי
לו שג לה אנו קובעי את דר -ההתנהגות ע"י הקביעות כלפי מקרה זה .וע"י
בחינה זו אי חשוב כבר כלל א מקרה בודד זה הוא מצוי או לא ,אלא א ע"י
המעשי שלי בכל המקרי הללו הדומי זה לזה והיכולי להתרחש א היו
וא מחר יהא בה פע משו הצלה ,וכ א ע"י המנעות שלי מפעולה במקרה
זה ,וממילא ג במקרי הדומי לו ,יהא משו איבוד נפשות ברור באיזה מקרה
מ המקרי" )עמ' רז(.
 .4שומרי שבת בשורות המשטרה

הרב ישראלי במאמרו הנ"ל מציי את חשיבות של שומרי תורה במשטרה;
"הרי ברור שלנוכח הכבדות כאלה לא יהא מספר שומרי תורה מרובה בי אנשי
המשטרה ,וכי מה לה ולצרה הזאת ,והמציאות מוכיחה זאת לעינינו למדי .והרי
נדמה שדוקא לעני שאלה זו של פקו"נ שבאה ע"י המשטרה יש מצד ההלכה
הזאת עצמה צור לרבות שומרי תורה ש ,כי ה יודעי כראוי ער -האד
ויהיו תמיד זריזי וראשוני לדבר מצוה ...ואי שו ספק שמילוי תפקידי
המשטרה שיש בה הרבה משו פיקו"נ ייעשה ביתר יעילות א ירבו בשורותיה
שומרי תורה ...וכש שנצטוינו על מינוי השופטי כ נצטוינו על מינוי
השוטרי ,והיש ל -מכשול גדול מזה של ריחוק שומרי תורה משורות
המשטרה?" )עמ' רה(.
"יתכ לומר שבדורותינו יש להרחיב את הגדר של "נמצאת מכשיל לעתיד לבא"
ג לעני החזרה מחו 0לתחו וחזרה במכונית שא לא כ ימנעו כל אלה שה
שומרי תורה מלהתגייס לעבודה משטרתית בכלל" )עמ' רח(.
מגמה זו של שילוב כח אד דתי במשטרה משמשת כיעד וכתמרי 0לטפולנו בנושא זה,
ואכ למגמה זו ג "מעמד הלכתי" ,כפי שהוזכר כא .

ב" .פיקוח נפש ציבורי"
נזכיר כא מקורות הלכתיי אחדי שניכר מה יחס "לקולא" בעני פיקו"נ או נזק
ציבורי כאשר מדובר ברבי ,בסכנת ובשלומ .מבחינה הלכתית יש לדו בכל מקרה
לגופו ,ואיננו באי כא להסיק מסקנות אלא להצביע על הכוו בלבד.
" .1גחלת של מתכת" ברשות הרבי

במסכת שבת מ"ב ע"א" :אמר שמואל :מכבי גחלת של מתכת ברה"ר בשביל שלא
יזוקו בה רבי ,אבל לא גחלת של ע."0
רש"י וראשוני נוספי פירשו שבגחלת של מתכת איסור הכיבוי רק מדרבנ ואילו בשל
ע 0מדאורייתא .לשיטה זו נוכל להסיק שיש מקו לקולא באיסורי דרבנ כאשר קיי
חשש לנזק ציבורי.
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שיטת רב האי גאו  ,בה"ג והר"ח להתיר ג איסור תורה ,וההבדל בי גחלת של מתכת
לע 0הוא שבע 0הגחלת נראית היטב ולא ינזקו בה .וכתב הר" )וכיו"ב הרמב" והרשב"א(:
"ודברי תימה ה ,שהיא -יתיר שמואל מלאכה דאורייתא שלא במקו סכנת נפשות?
אלא שנראה שהרב ז"ל סובר דנזקא דרבי כסכנת נפשות חשיב ל".
הרב ישראלי במאמרו הנ"ל למד מכא לעבודת המשטרה והסביר:
"שכל מה שנוגע לשלו הציבור או סילוק נזק ממנו הכל נחשב כפקו"נ ,כי כל מה
שכרו -בשלו הציבור יש בו בעקיפי עני ע פיקו"נ .פרנסת היחיד ,לדוגמא ,אי
בה משו פיקו"נ ,אבל א הציבור יהא מחוסר פרנסה ,אפי' א אי זה נוגע
ללח ,לא ימלט שבאחד מבי רבי יהא כזה שהוא צרי -לאוכל יותר משובח
שאצלו זה יכול להיות פיקו"נ".
אמנ הלכה למעשה איננו פוסקי כשיטת הגאוני להקל באיסורי תורה בכגו הא ,א-
הרב ישראלי מעלה אפשרות שג החולקי מודי ליסוד העני "שנזק הרבי הוא שקול
כפיקו"נ היחיד" ,אלא שלדעת גחלת של מתכת איננה נחשבת כנזק ודאי ,שכ נית לעמוד
לצידה ולשמרה .מאיד -בנושאי משטרה יש מקו לצר) שיטות אלו כנימוק נוס) ,ולפיכ:-
"סיור בכדי למנוע קטטות ומריבות בציבור או לתפוס הגנבי וכיו"ב ,אמנ
הצלה ממקרי איבוד נפשות קצת רחוקה ,א -הצלת ממו ונזקי גופניי ה
מצויי מאד ,ואינו גרוע מגחלת ועדי ממנה ,כי כא הנזק אינו מצומצ על
מקו אחד אלא הוא פוגע בציבור כולו .בודאי יש בזה משו הצלת הציבור מנזק,
שלדעת הגאוני הוא שקול כפיקו"נ .וכפי שכתבנו מתקבל על הדעת שג שאר
הראשוני מודי לה בעיקר הדי "" .ואמנ קשה לסמו -ע"ז ולעשות עיקר
הטע להקל ,מ"מ ראוי להצטר) כסני) ליסוד העיקרי"...
 .2צידת נחש

נפסק ברמב" בהלכות שבת פ"י הלכה כ"ה:
"רמשי המזיקי כגו נחשי ועקרבי וכיו"ב ,אעפ"י שאינ ממיתי  ,הואיל
ונושכי מותר לצוד אות בשבת ,והוא שיתכו להנצל מנשיכת ".
והקשה המגיד משנה )ש הלכה י"ז( על היתר זה לשיטת הרמב" שמלאכה שאינה צריכה
לגופה חייבי עליה .ותיר 0בתירו 0שני:
"דכיו שרבי נזוקי בו חשיב ליה כסכנת נפשות".
הלכה זו ביסודה דומה לעני גחלת של מתכת והדיו במפרשי קשור במידת הנזק או
הסכנה של הנחש .אכ  ,ללא ספק ,ג בדיני אלו מצוה לצמצ את חילול השבת ככל
שנית וכמו שכתב הר" ש לעני הגחלת "שקו 0ברה"ר מוליכו פחות מד' אמות ולא שרינ
ארבע אמות כאחת דכמה דאפשר לשנויי משנינ".
 .3דליקה בשבת

הרמ"א בשו"ע הל' שבת סימ שלד סעי) כו פוסק:
"כל הדיני הנזכרי בדיני הדליקה הני מילי בימיה ,אבל בזמ הזה אות
השרויי בי עכו" והוא חשש סכנת נפשות ,כתבו הראשוני והאחרוני ז"ל
שמותר לכבות דליקת בשבת משו שיש בה סכנת נפשות והזריז ה"ז משובח.
ומ"מ הכל לפי העני  ,א היו בטוחי בודאי שלא תהיה לה סכנה בדבר אסור
לכבות אבל בחשש סכנת ספק מותר לכבות אפילו הדליקה בביתו של עכו"".
המקור בהגהת אשר"י בערובי פ"ד סי' ו:
"מותר לכבות את הדליקה בזמ הזה מפני שיש שדרי בי קצת אומות כשיש
דליקה באי ושוללי והורגי ,ולא גרע מעיר הסמוכה לספר )=שא נכרי באו
עליה אפי' על עסקי תב וקש מחללי שבת("
ובתרומת הדש סי' נח ד בהרחבה בנדו  ,והביא בש האור זרוע להתיר:
"ואפי' בספק סכנה גדולי ישראל מכבי את הדליקה ...כי משפט הנכרי כ -היה
כי ימצאו אותו שיצאה הדליקה מביתו משליכי אותו לתו -האש ,וא"כ ע"י כ
יש סכנה לשאר ישראל כדרכ לומר כל ישראל ערבי זה בזה"...
וממשי -בעל תרומת הדש לפרש שלאו דוקא כשיש חשש לפורצי אלא אפי' א:
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"ע"י חטיפת הממו יבוא לידי הריגה שלעול רגילי לשלול לחטו) כאשר
הדליקה מתגברת .אפי' אי חזינ עיירות שלא נשמע בה שו יראה  בכה"ג אי
לסמו ע"ז כיו דלפעמי מועטי איכא למיחש ,דקי"ל ביומא )פד (:דאי
הולכי בפיקו"נ אחר הרוב".
אמנ נראה דיש לתת לב לפי העני  ...א נראה שאי סכנה כלל לא יחללו את
השבת כלל.
במשנה ברורה שלד ס"ק עג הביא בש אליהו רבא נימוק נוס) ,החל ג בדליקה
בי יהודי:
"ומזה יצא ההיתר לכבות הדליקה בכל מקו כיו דאפשר א לא יכבנה אל
יחסר מהיות ש בעיר זק או חולה שאי יכול לברוח ותבוא הדליקה עליו".
דומה כי ג הלכה זו של כיבוי דליקה בשבת בי א טעמה משו נכרי העלולי
לערו -שפטי ,בי א משו נכרי השוללי ובוזזי ובי א טעמה מחשש מלכודת "זק
או חולה"  בכל אלו אי ודאות לפיקו"נ ,ו"הספק פיקו"נ" נובע מ האופי הציבורי של
הבעיה; ומכיו שדני במישור הציבורי מגדילי אנו את "מירווח הספק" ג כאשר
הבסיס לחשש הוא "אפשרות" בלבד ,ועדיי אי "חולה לפנינו".
" .4נכרי שצרו"

סוגיא חשובה הקשורה בהלכות "פיקוח נפש דרבי" מצויה במסכת עירובי )מ"ה
ע"א(:
"נכרי שצרו על עיירות ישראל אי יוצאי עליה בכלי זיינ ואי מחללי עליה
את השבת .במה דברי אמורי ,כשבאו על עסקי ממו  .אבל באו על עסקי
נפשות יוצאי ומחללי עליה את השבת.
ובעיר הסמוכה לספר אפי' לא באו אלא על עסקי תב וקש יוצאי עליה בכלי
זיינ ומחללי עליה את השבת ...ובבל כעיר הסמובה לספר".
ובשו"ע סי' שכט ס"ו ברמ"א בש אור זרוע" :ואפי' לא באו עדיי אלא רוצי לבוא".
הלכה זו תופסת מקו נכבד במסכת דיני מלחמה בשבת ,אשר עסקו בה רבני ישראל
בדורנו ,ובראש הרב הראשי לישראל ,רבי שלמה גור שליט"א.
בסדרת מאמרי הלכתיי ב"מחניי" ,בשני הראשונות לקו המדינה ,נת הרב גור
ביסוס הלכתי לפעילות המבצעית המגוונת בצה"ל .נציי כא מספר מאמרי מקיפי אשר
ההלכה הנ"ל  "נכרי שצרו"  משמשת לה מוקד ומרכז.
"דיני שבת בקיו הבטחו השוט)"
"נסיעה בשבת בשעת כוננות"
"דיני מארבי בשבת"
"יציאה למרעה בשבת בישובי ספר"
"שמירה בישובי ספר ובמתקני בשבת"
נעתיק כא  ,לדוגמא ,קטע אחד ממאמרו של הרב גור "דיני מארבי בשבת":
"נמצינו למדי שכל הסתננות לש גניבת רכוש בלבד ,מאחר והיא מכוונת בראש
וראשונה נגד ישובי הספר ,מותר להלח נגדה בשבת .אי כל הבדל בי
כשהמארבי מבוצעי ליד הגבול או במרחק ממנו ...נוס) על כ -יש להוכיח
שכיו כל ישוב במדינה נדו כישוב ספר ...כמו כ ישנ מיעוטי היושבי בתו
המדינה שבחלק הגדול ה עויני את המדינה ,לכ יש לדו כל ישוב כיושב על
הספר".
אכ  ,מ הראוי לציי שלעני היתר המלחמה בשבת מצינו דרשה מיוחדת במסכת שבת
)יט ע"א(:
"אי צרי על עיירות של נכרי פחות מג' ימי קוד לשבת וא התחילו אי
מפסיקי  .וכ היה שמאי אומר" :עד רדתה  אפי' בשבת".
וכתב הרמב" בפ"ב מהל' שבת הכ"ה שאפי' במלחמת רשות וק"ו למלחמת מצוה .יש,
איפוא ,לדו בהרחבה הא הלכה זו  "נכרי שצרו"  המתירה "פיקו"נ ציבורי" אמורה
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דוקא בעסקי מלחמה ואויב ,או שמא ג בפגעי אזרחיי נתיר משיקולי ציבוריי
דומי?
לעיל כבר הובא שההיתר לכבות דליקה בגלות נסמ -על די "נכרי שצרו בעיירות
הסמוכות לספר אפי' על עסקי תב וקש" .ספק א המצב של נכרי השוללי זהה לאויב
המקדש מלחמה ,ואעפי"כ דימו עני לעני .
הרב כ"פ טכורש ,בהתורה והמדינה קוב 0הו עמ' שסא מביא את דברי הרב א"י
ולדינברג בספרו הלכות מדינה )עמ' רנא( המחדש:
"שלפי דברי הגהות אשר"י )בערובי פ"ד סי' ו( שבזמ הזה א באו שוללי על
עסקי ממו יוצאי עליה בכלי זיי ומחללי עליה את השבת ,נלמד שהוא הדי
כא במדינתנו כשתעמוד לפני שאלה של קריאת המשטרה היהודית בשבת
להצלה מפני גנבי ושודדי ,א מותר לה לחלל את השבת בנסיעה במכונית
כדי למהר להצלה ,או לצאת בכלי זיי לירות באויר וכד' ,אז יהיה עלינו לפסוק
לפי העני ולפי תנאי הזמ והמקו .ובכללות ,א יש ספק שמתו שלא יוכלו
לעמוד על ממונ יהרגו ,אזי מותר לחלל עליה את השבת".
נמצאנו למדי שהקישו מעני "נכרי שצרו" ג לבעיות של בטחו פני )=משטרה(.
 .5התרת שביעית משו ארנונא.

היתר נוס) הקשור בהיבטי ציבוריי מצינו בקשר לשמיטה .שנינו בסנהדרי כ"ו
ע"א:
"משרבו האנסי  ,ומאי נינהו? ארנונא ,כדמכריז רבי ינאי :פוקו )=צאו( וזרעו
בשביעית משו ארנונא".
והקשו בתוס' ש:
"וא"ת משו ארנונא התירו לחרוש ולזרוע דהוא איסורא מדאורייתא? וי"ל ...
דפיקוח נפש הוא ששואל לה המל מס ואי לה מה יפרענו ומתי בתפיסת
המל .והכי איתמר בירושלמי :משו חיי נפש".
ברור לכל ,שהפיקו"נ שבשלו התיר רבי ינאי לעבוד בשמיטה נושא אופי ציבורי ,ותוק)
ה"פיקוח נפש" שבדבר נובע בשל היותו נוגע לרבי.
ומצאנו בצפנת פענח ,לר' יוס רוזי ,הל' שבת פ"ב הכ"ג בעני נכרי שצרו על עיר
שבספר שהכליל עניני אחדי הקשורי לנזק ציבורי ודימה אהדדי ,וביניה היתר
השביעית משו ארנונא.
"ובעיר הסמוכה לספר וכו'  זה לא מיקרי פיקו"נ רק משו כיבוש כמו בהל' כ"ה
ומלחמת חובה מותר א) להתחיל בשבת כמבואר בירושלמי .ועיי בהל' מלכי
פ"ו .ועיי בר" פ"ג דשבת )=לעני גחלת של מתכת( גבי נזק דרבי הוה כל נזק
כמו סכנה .ולכ כא א בסת יוצאי עליה בשבת .משא"כ בהל' כד' )=לעני
יחיד הנרד)( כתב רבינו דוקא ברוד) אחריו להרגו ולא סת.
ועיי מש"כ התוס' סנהדרי כ"ו ע"א גבי שביעית דמשו ארנונא התירו ,משו
דהוה חשש דפיקו"נ .ועיי במרדכי פ"א דמו"ק מבואר דאי מחללי )שבת( על
פדיו שבויי ע"ש ,וע"כ משו זה דבה דסנהדרי )=שביעית( הוה כמו לרבי
וכמ"ש )=ופדיו שבויי היינו ביחידי(".
" .6חלוצי צבא" במאכלות אסורות

הלכה פסוקה ברמב" הל' מלכי פ"ח ה"א:
"חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו" ויכבשו וישבו מה  ,מותר לה לאכול מאכלות
וטרפות ובשר חזיר וכיו"ב א ירעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורות".
תקצר היריעה להעלות כא את הדיוני הארוכי ,בראשוני ובאחרוני ,סביב הלכה
זו .מ"מ פשט הלשו ברמב" מורה שאי כא שאלת פיקו"נ כמקובל בדיני חולה או טובע
בנהר וכיו"ב .וכ"כ הכס) משנה" :דהא פשיטא ואפי' אינו מחלוצי צבא ,אלא כשתאב
לאכול ולא שכיחא ליה היתרא".
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דומה שג הלכה זו מיוסדת על אדני המושג "פיקוח נפש ציבורי" ,וא הצבא  בעת
מלחמה "כשיכנסו בגבול העכו""  יהיה ברר במאכלות אסורות ,שמא אי ש בירכתי
אחד הגדודי יפול חלל כתוצאה מעייפות פיסית או פסיכולוגית .הרדב"ז ש פירש:
"ולא איירו שה מסוכני אצל הרעב אלא שאינ צריכי לטרוח לבקש מאכל היתר,
כיו שנכנסו לגבול העמי ,א ילכו לבקש מאכל היתר יקומו עליה מעמי ודמיא להא
דאמרינ צרי על עיירות אפי' בשבת".
 .7צרכי ממו דרבי  מעי פיקו"נ

מצאנו איזכור של "הוה אמינא" המדמה "צרכי קהל" לפיקו"נ .הדברי אמורי בקשר
להלכה המתירה ללות בריבית מפני פיקו"נ .וכתב הרמ"א יור"ד ק"ס סכב':
"אסור ללוות בריבית לצור -קהל ...ולא כמו אלו שנהגו להקל בקצת מקומות
להלוות וללוות לצור -קהל בריבית קצוצה ,ואי לה על מה שיסמוכו א לא
שנאמר שמחשבי צרכי קהל לפיקוח נפש או לצור -מצוה כמו שיתבאר לקמ ,
אבל אי לסמו ע"ז כ"א לצור גדול".
ובשו"ת ב פורת לר' יוס) ענגיל ח"ב סי' י' ד בעני תביעת עניי כולל אחד לקבל כספי
מחלוקה אחרת ,ובתו -הדברי כתב:
"שמעתי זה שני רבות בש צדיק אחד דממו רבי חשוב כנפשות ממש .וע"כ
לא נאמר בפרשת והיה א שמע ובכל מאדכ ,דעל ובכל מאד -אמרו חז"ל :בכל
ממונ ,-וע"כ רק בפרשת ואהבת דנאמרה בלשו יחיד הוצר -להיאמר בכל מאד,-
משא"כ בפר' והיה א שמע תשמעו שנאמרה בלשו רבי לא הוצר -להאמר,
דממו רבי כנפשות ,וכבר נכלל באמרו ובכל נפשכ.
ועיי ר" שבת פרק כירה ד) כא ע"א מדפירש הרי") אה -מכבי גחלת של מתכת
ברה"ר בשביל שלא יזוקו בה רבי ,מה שכתב ש על הבה"ג ...דנזקא דרבי
כסכנת נפשות ...וא) דאיירי בנזק גו) מ"מ כיו שאי בו סכנה הו"ל ערכו ער-
ממו  ,עיי ע"ז כ"ז ע"א ...דדבר שאי בו סכנה ממו קרינ ליה .ועיי שו"ע חו"מ
שפ"ח סע' ט ויב מש"כ חילוק בי מיצר יחיד למיצר לרבי דמשמע ג"כ דצער
רבי כנפשות חשיב ונחשב המיצר כבא להרג ,וא"כ ה"ה בממו דרבי ,וכ"ש
בממו רבי עניי"...
 .8מסקנות

א .ההלכה מתחשבת במושג "פיקוח נפש ציבורי" ,ובודאי נושאי משטרה בשבת כלולי
בתחו זה.
ב .ג במסגרת הכללה זו יש צור -לבדוק כל פרט לגופו ולשקול את מדת הנזק הציבורי
ואת הזיקה לפיקוח נפש בהוה או בעתיד.

ג .פעולות משטרתיות בשבת )מידג(
 .1קטטות וסכסוכי

הרב הרצוג במאמרו הנ"ל )התורה והמדינה קוב 0הו( מניח עפ"י מומחי "שכל מריבה
קלה עשויה להתלקח מיד לשפיכות דמי" .לפיכ" -מותר להזעיק את המשטרה בפרו 0ריב
כזה ומותר למשטרה לנסוע למקו במהירות הכי אפשרית .אותו דבר מותרת הנסיעה
להפר מזימת גנבי כשנתקבלה ידיעה על אלמוני המסתובבי בשטח בנסיבות חשודות".
בר אי היתר זה כוללני ,אלא "יש לבחו מחדש מפע לפע א לא נשתנו התנאי".
 .2חזרה מפעילות משטרתית

דיו ארו -מוקדש ,במאמרי הנ"ל ,לשאלת החזרה מפעילות משטרתית שהותרה
במקומה ובשעתה ,כדי "כל היוצאי להציל חוזרי למקומ " .בסיכומו של דבר נוטה הרב
הרצוג לאסור והרב ישראלי להתיר מצד "נמצאת מכשיל לעתיד לבא" .בהקשר לנקודה
הלכתית זו מקובלת בי הפוסקי הבחנה בי איסורי דאורייתא לבי איסורי דרבנ  .וראה
במאמרו של הגר"מ פיינשטיי שליט"א ב"תחומי " א' המתיר בנסיבות מסוימות ג חזרה
בנסיעה בשבת אפי' א כרו -בכ -חילול שבת דאורייתא.
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ג בנקודה זו אי הכרעה כוללנית ויש ,איפוא ,לבדוק כל מקרה לגופו ולבחו את
האלטרנטיבות.
יתכ שיש מקו לאמ 0שיטה של השארות הניידת במקו האירוע )בתו -העיר(
ותזוזתה רק לפי קריאה אלחוטית .יש לבדוק ההשפעה על עייפות השוטר ויכלתו לתפקד
בהמש -היו.
 .3סיורי מנע

מוקד חשוב לדיוני הלכתיי קשור בצידוק לפעולות בשבת הנועדות למנוע פיקו"נ
אפשרי בעתיד .הכוונה לסיורי ניידות ,בילוש ,נוכחות משטרת תנועה ,דיווחי על תנועות
חשודות וכיו"ב.
הרב אונטרמ במאמרו פיקו"נ וגדריה )התורה והמדינה קוב 0ד( קובע כי "תמיד יש
נטיה מצד המעוניני בדבר להרחיב את המושג פיקו"נ ,ג לדברי שיכולי להוולד במש-
הזמ ולהסתע) מתו -גלגולי מסיבות שונות" .ולפיכ" -א נבוא לחשוב על אפשרויות של
התפתחות וגלגולי מסיבות אי סו) לדבר .אי ל -חולה שאי בו סכנה בעול שהרי שרטת
רגילה ומיחוש איזה שהוא יכולי להתפתח למחלה רצינית".
מאיד -הרב ישראלי במאמרו הבטחו הפנימי במדינה בשבת )עמוד הימיני( מחדש מושג
של "מכשירי פיקוח נפש" שג הוא דוחה שבת:
"ועל כ יש לנו לראות את היציאה לשמירה בכל השבתות כמכשיר פיקו"נ של
אותה שבת שבה השמירה תביא תועלת ,וע"כ מותרת וא) מחויבת השמירה בכל
השבתות כול כי אי אתה יודע איזושהי תביא לידי פיקו"נ.
...וע"י בחינה זו אי חשוב כבר כלל א מקרה בודד זה הוא מצוי או לא ,אלא
א ...יהא בה פע משו הצלה".
ג במאמרו וג בשיחה בע"פ הבהיר הרב ישראלי שכמוב אי להסתמ -על הדברי
"להתרי סיטוניי" אלא יש לבחו את האפשרויות למעט חילול שבת ככל האפשר ,ויש
לודא את מידת הזיקה לפיקו"נ עתידי ולא להסתמ -על "הנחות ספקולטיביות" בעלמא.
יש מקו להרחיב את היריעה בקשר לשאלות רפואיותציבוריות שנדונו מהיבטי
שוני .במיוחד נוגעת לדיוננו שאלת נתוחי מתי שנדונה רבות בקשר להגדרת "מניעת
פיקו"נ עתידי" .הא יש צור -דוקא ב"חולה לפנינו" להתיר נתיחה או בימינו,
שהתקשורת הכללעולמית מפותחת ,הרי "רחוקי נעשו קרובי".
תקצר היריעה לסכ כא  ,או אפי' רק להצביע על הספרות ההלכתית בנושא.
 .4סיכו

בפרק זה הוזכרו היבטי פיקוח נפש הקשורי בעבודת המשטרה .אי זה בירור הלכתי
מושל ,לא מחקר מקי) וא) לא העלאת כל ההבטי .לא באנו אלא להעיר ולהאיר את
הנושא מבחינת המבט הציבורי.
הראינו פני לקביעה שיש לדו ב"פיקוח נפש ציבורי" וב"נזק דרבי" כמושגי שיש
בה כדי להקל ,ה מבחינת המציאות בהווה וה מבחינת גלגולי המאורעות העתידיי.
למרות הקביעה הכוללת שקיימת מגמה מקילה ,אעפי"כ ,מטעמי הלכתיי מהותיי,
יש צור -ל"רדת" לפרטי ,לבחו אירועיי מייצגי עד תו ולקבוע הנחיות לפרטיה  ,לפי
סיווג הפעולות המשטרתיות ולפי סיווג האירועי וחומרת.

ד .שימוש בהקלטות )רשמקול( כתחלי לכתיבה בשבת
חלק ניכר מ"נפח הכתיבה" במשטרה הוא פרוטוקולי ודו"חות למיניה ,המיועדי
בעיקר לצרכי שיחזור מידע ורישומי מינהליי שא"א בלעדיה.
כתיבות מסוג זה ניתנות להמרה להקלטות ע"ג רשמקול נייד ,כאשר ההפעלה
החשמלית תהיה באמצעות מנגנו אלקטרוני הלכטכני מיוחד שפותח ב"צמת" למטרה
מעי זו .כמוב שיהיה צור -במוצאי שבת להעתיק את ההקלטות לטפסי המקובלי.
בפרק זה נסקור בקצרה את הרקע ההלכתי להצעה זו.
הצעה זו כרוכה בדיו הלכתי בשלש נקודות בדבר איסורי שבת;
א .הא הקלטה ברשמקול קרויה "כתיבה"?

השבת במשטרה
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ב .מה הדרכי לתפעול החשמלי; הפעלה ,ניתוק והרצת סרט מהירה לכל כיוו ?
ג .הדיבור לתו -מיקרופו הרשמקול  מה דינו?
 .1הא הקלטה היא כתיבה?

הרמב" )הל' שבת פרק יא הלכה טו( מסכ" :אי הכותב חייב עד שיכתוב בדבר
הרוש ועומד כגו דיו ושחור וסיקרא וקומוס וקנקנתו וכיוצא בה .ויכתוב על דבר
שמתקיי הכתב עליו כגו עור וקל) ונייר וע 0וכיו"ב.
איסור מ התורה קיי ג ברישומי שיש לה משמעות כלשהי ,אפי' אינ תווי כתב
מקובל .כ -שנינו במשנה )שבת ד) קג( " :שכ -כותבי על קרשי המשכ לידע איזהו ב זוגו"
 "רשימות בעלמא לסימ  חייב" )רש"י ש(.
כיו"ב פירש המגיד משנה את דברי הרמב" בפי"א מהל' שבת ה"י" :והכותב בכל כתב
ובכל לשו חייב ואפי' משני סימניות" ,ופירש המ"מ בש רב האי גאו " :שני סימניות
שאינ אותיות ידועות בכתב" .וראה אבנ"ז או"ח ר"ט אות ד.
איסור כותב איננו דוקא בדיו ובצבע אלא ג חריצי והטבעות .כ -נפסק בשו"ע סי'
שמ ס"ה" :מותר לרשו בצפור על הספר כמו שרושמי לסימ  ,שאי זה דבר המתקיי".
ומשמע שא מתקיי  אסור ג בדר -של חריצת צפור  .וברמב" פי"א הט"ז" :הקורע
על העור כתבנית כתב חייב משו כותב".
ולעני הקלטה הא זו כתיבה?
בעל בית יצחק יור"ד ח"ב במפתחות לסימ לד ד "א מותר לדבר בשבת להמכונה
פונוגר) והוא כלי המחזקת הדיבור ימי רבי?" בתשובה הוא אוסר "מפני שנתהווה
רוש בהשעוה הנמצאת במכונה הזאת הוי ככותב כמבואר בסימ ש"מ דמוחק שעוה שעל
פנקס חייב והה"ד בכותב על שעוה".
דבריו אמורי בשיטה מיושנת של עשית חריצי בשעוה ,מעי חריצי תקליטי של
ימינו .א -בסרט מגנטי של רשמקול אי כל חריצי נראי ואי  ,איפוא ,לדמות לרישומי
הפונוגר).
כ כתב בעל הצי 0אליעזר חי"ג ס"א לעני מחיקת הש" :היות ואי כא כתיבה כ"א
רישומי כעי נקבי הנעשי על סרט לפי חוזק הקול ,אבל אי שו רוש או צורת אות".
כאסמכתא לדבריו הביא את בעל מנחת יצחק שא) הוא ד בח"ג סי' קב לעני מחיקת
הש "ולא ידע בזה איסור ברור"" ,דליכא אות כלל"" ,ואי כא כתב" )אמנ לעני
מחיקה צידד דיעשו ע"י נכרי משו כבוד הש ויראתו(.
הראשל"צ הגר"ע יוס) שליט"א ד בספרו יחוה דעת ח"ב סי' נז לעני שבת ומביא את
ה"בית יצחק" וד שאי זו דר -כתיבה "ומכל שכ שלא מצינו כתיבה כזאת במשכ " .להל
ש ד בכתיבת סתר שאסור לגלותה בשבת עפ"י הירושלמי )שבת יב ,ד( והפמ"ג )שמ'
משב"ז ג(" ,ועל כל פני בנדו הגרמופו נראה שאינו עני לכותב לחייבו מ התורה".
וביסודי ישורו )מערכת ל"ט מלאכות ח"ב עמ'  (35מביא דברי הבית יצחק וחולק עליו
"משא"כ בטייפ דכפי שנודע לי מפי מומחי ובקיאי בדבר אי אחר ההקלטה שו סימ
או רוש על הטייפ" ,ואינו עני לכותב.
בספר "כתר אפרי" להרב טכורש ד לעני מחיקת הש ומביא תיאור מקצועי על
התהלי ,-ומסיק מכיו "שלא נשאר על הסרט שו שריטה ורוש קו או שקע ,לא בצורה
ישירה או עקומה ,וכשמסתכלי אפי' ראיה חודרת בסרט א"א למצוא איזה סימ
לכתיבה ,וא אולי ניכר איזה נקודה או חרי 0זיגזגי הרי בודאי אי להחשיב לכתב".
אמנ בעל חלקת יעקב )ח"ג סי' צח( חושש לעני שבת כיו "דע"י כח החשמל שבכלי זה
נקלט הבל פיו על הטא באנד ,ונעשה ש חלקי אטו וקוי למאות ולאלפי ,ואח"כ
כשעורכי עוד הפע יש ש מכשיר חשמלי שאות קוי וחלקי אטו משמיעי את הקול
שנדבר לש ,וזה אסור לעשות בשבת אי משו כתיבה וכנ"ל מבית יצחק יור"ד ל"א ,אי
משו שמשתמש בכח החשמל בשבת וזה אסור משו מוליד או משו ניצוצות".
הרי שכל חששו נובע מהסתמכותו על בעל הבית יצחק ,א -החילוק ברור בי עשית חרי0
ניכר והטבעת רוש בפונוגר) ,לבי שינויי מגנטיי בלתי ניכרי .אמנ בהמש -דבריו
מדמה מסברא חוש השמיעה לחוש הראיה לעני כתיבה ,א -כאמור רבו הפוסקי שציינו
שאי זה כתב כלל ועיקר ,ובודאי לא דאורייתא לעני שבת.
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נזכיר עוד את תשובת הגר"מ פיינשטיי שליט"א באגרות משה ח"ג סי' לא לעני
מחיקת הש מ"טיי) רעקארדער" "שאיסור ברור אי על המחיקה כי אי ש אותיות אבל
אולי אי למחוק שנראה לעלמא כמחיקת הש אבל ע"י גר ודאי יש להתיר ...כי אי ש
אותיות ורק שנראה כמחיקה".
נציי עוד שיש אשר דנו בעני ההקלטות מצד "שינוי" ו"כלאחר יד" ומנקודות מבט אלו
בלבד אי כא איסור תורה.
בסיכומו של דבר מסתבר ,איפוא ,שאי להחשיב את ההקלטה המגנטית ככתיבה,
ובודאי לא מ התורה.
נביא כא קטעי מתו -שני ספרי הלכה מעשית שהופיעו לאחרונה העוסקי בבעיה
דומה:
"לב אברה" ,ח"ב פע"א סעי כו  רישו רפואי ברר של הקלטה:
"חולה שהוחלט לשחררו מחדר מיו בשבת ,אי שו היתר שיהודי יכתוב ...מותר
עבור חולה כזה שאי בו סכנה להשתמש ברשמקול הדלוק כל יו השבת )כשאי
שו אור מהבהב בזמ ההקלטה( לש רישו פרטי ,ואחרי צאת השבת יכתבו
בגליו ".
"דרכי חסד" )לרב א' אביד( ,פרק י' סעי ז'  גבית עדות על חלל מלחמה
בשבת:
"כאשר יש חשש שא לא תוקלט עדות הזיהוי תישכח ,כגו שאי ביכלת גובי העדות
לזכרה ,יש להקל ולהקליט בשבת את דברי העדות ברשמקול הפועל ע"י סוללות )לא על
חשמל קוי( שאי בהפעלתו אלא איסור דרבנ  .ולדעת החזו"א זצ"ל שבהפעלת חשמל יש
משו מלאכת בונה  אי להקל בזה אלא יש להפעיל את הרשמקול ע"י גרמא .וע"י גרמא
אי הבדל בי רשמקול הפועל ע"י סוללות לרשמקול המחובר לרשת החשמל".
פסקי אלו נתבררו ע"י מחברי הספרי עפ"י דעת פוסקי גדולי ומקובלי.
 .2דרכי ההפעלה החשמלית  מנגנו "הלכטכני"

מכו "צמת" פיתח מנגנו "הלכטכני" מיוחד המאפשר הפעלות חשמליות בשבת בדרכי
עקיפי  ,למטרות כגו אלו הנדונות כא  .המנגנו פותח בשני מודלי ,עפ"י שני עקרונות
הלכתיי שוני:
 .1מנגנו אלקטרוני  "גרמא"
 .2מנגנו אלקטרוני  "המשכת מצב"
א .עקרו ה"גרמא"
קביעה ברורה היא במסכת שבת )קכ ע"ב(:
"לא תעשה כל מלאכה ,עשייה הוא דאסור גרמא שרי".
המרדכי בשבת סי' שצ"ט בש ר' יואל כתב דאי להתיר "אלא במקו היזק דוקא".
בשו"ע או"ח סכ"ב נפסק להתיר גר כיבוי בשעת דליקה ,והוסי) הרמ"א" :ובמקו
פסידא" .די זה של היתר גרמא במקו פסידא אמור ג במלאכות דאורייתא וג א
כוונתו לכ -ומתכנ את התוצאה ,ולא רק בכיבוי המוגדר כ"מלאכה שאינה צריכה לגופה".
כ -כתב בעל המשנה ברורה בבאור הלכה ש:
"ומשמע בגמ' שאפי' א מכוו לזה ג"כ שרי כיו שהוא אינו אלא גרמא .וכ מוכח ש
בד) קב דמפיק גרמא שרי מלא תעשה כל מלאכה ,עשייה הוא דאסור גרמא שרי ,ודומיא
דעשייה שרינ בגרמא ...גר כיבוי מותר  לאו דוקא כיבוי שהוא מלאכה שאינה צריכה
לגופה דאפי' בכל מלאכות הדי כ".
ובעצ כבר כ"כ המאירי בחידושיו לשבת ש:
"וכ כתבו קצת המפרשי שא לא היו לו כלי של מתכת מותר להגי בכלי ע0
הקשי אעפ"י שהאור )=אש( שולט בה לכוונה לעכב האש מעט שלא יעבור במהירות,
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ושמא בי כ -ובי כ -יבואו גויי ויצילו מאליה .ואעפ"י שגור להבעיר א גופ 
במקו פסידא התירו".
ומצאתי תשובה ברוח זו בשואל ומשיב תנינא סי' ה בתשובתו למהר" שיק:
"בכלי שעות )=שעו ( שנעשה מחדש ...ומדליק מאליו נר העומד מצדו ...ובזה נראה מה
שהארי -מעכ"ת לעני גר כיבוי דשרי להפוסקי .ולפענ"ד דדוקא כיבוי ...אבל גר
הדלקה דהוא מלאכה דאורייתא וצריכה לגופא פשיטא דאסור.
אמנ נראה דג גר הדליקה נמי שרי ,וחילי דידי מהא דאמרו בשבת ד) קב כנ"ל
ברור.
שוב נזכרתי שכ הוא בירושלמי פ"ב דשבת ה"א ...הרי מבואר דבשבת לא אסרה תורה
רק עשייה ממש ,אבל כל מה שבא בכוחו שרי ,כמ"ש הנמוק"י ,וכפי אשר כתבתי פירושו
דאינו רק גרמא א) למ"ד אשו משו חציו .וא"כ נתבאר מזה דלא מיבעיא מע"ש לתק
הכלי שעות ומדליק נר העומד מצדו מאליו דודאי שרי ,אלא א) א מתק כלי השעות
בשבת והוא מדליק מאליו אח"כ הנר שעומד בצדו  אינו אלא גרמא בעלמא ושרי ,ותורה
לא אסרה רק עשייה ממש ולא גרמא".
בספר מחזה אברה או"ח סי' מ"ב ובמפתחות לסי' מ"א יצא לידו בדבר החדש
והעלה סברא כי לעני הבערה אפשר דיש להחמיר ג בגרמא שכ הבערה נאסרה בפסוק
מיוחד "לא תבערו אש" ולא מ"לא תעשה כל מלאכה" אשר ממנו למדו היתר גרמא .דבריו
ש נכתבו בדר" -אפשר" בעלמא.
ועיי באחיעזר ח"ג סי' ס שהביאו וכתב עליו ד"כל זה אינו אלא לפילפולא ,אבל
להלכה בודאי נראה שאי חילוק בי הבערה לשאר המלאכות".
"גרמא" בהפעלה חשמלית מוכרת ביותר בקשר לפעולה בשעה ששעו השבת הפסיק את
הזר .גדולי דורנו דנו בדבר ועיקר דבריה שיש כא "גרמא" .ראה חלקת יעקב ח"ב סי'
מ"ה ,יביע אומר ח"ב סי' י"א ,צי 0אליעזר ח"א סי' כ' ,שאלי ציו ח"א סי' כ"ג ועוד רבי.
בספר שמירת שבת כהלכתה פרק י"ב סעי ט"ז פסק:
"בשעה שזר החשמל מופסק מותר להוציא את התקע מ השקע )או לעשות פעולה
דומה במתג( על מנת שהאור לא ידלק ע הפעלת זר החשמל ,אלא שיש לעשות זאת
כלאחר יד כגו במרפק כדי להמנע בטלטול מוקצה בידי.
ובשעת הצור מותר א להכניס את התקע לשקע ,וכמוב כלאחר יד וכדעיל ,ע"מ
שהאור ידלק ע הפעלת זר החשמל".
ובהערה נ"ה ש ציי שהדברי נאמרו "מפי הגרש"ז אוירב -שליט"א" וטעמ:
"דעדי) טפי מגרמא דעלמא דלא שרינ רק במקו פסידא ,שהרי כעת עוד לא נעשה שו
דבר אלא שמכח פעולתו יצא דבר מה לאחר מכ  ,ולכ מותר לצור -שבת ויו"ט".
ב"צמת פיתחנו מנגנו גרמא להפעלת רשמקול כדלהל )ראה ג בפרק "המלצות"(:
במנגנו אלקטרוני הניזו מסוללות הרשמקול קיימת מחזוריות פנימית .מדי דקה )או
שתיי ,כפי שיתוכנ ( נערכת בדיקה קצרצרה )=פולס( .א הסיטו מתג מיוחד  עדיי לא
אירע מאומה מבחינה חשמלית .רק כשתיער -הבדיקה המחזורית הקרובה  הרשמקול
יחל לפעול .קיימת הבטחה שלעול לא תהיה הפעלה מידית ע הזזת המתג.
ג כשהרשמקול פועל המחזוריות הפנימית ממשיכה לפעול .כשמסיטי שוב את המתג
לניתוק  עדיי לא מתרחש דבר עד לבוא עת הבדיקה המחזורית הקרובה.
ב .עקרו "המשכת מצב"
במאמר מיוחד )מורשה י' ,חור) תשל"ו( העלינו "פתרו להפעלה חשמלית חיונית
בשבת" בדר -של "המשכת מצב".
לפי עקרו זה האד אפי' איננו גור לפעולה כל שהיא .התוצאה מתרחשה מאליה,
במחזוריות קבועה ,למש -זמ קצר )"נצנו .("0האד תור לכ -שהפעולה ,בעת
התרחשותה ,לא תתבטל אלא תתמש.-
פעולת "המשכת מצב" מוכרת היא סגירת דלת או חלו בפני הנר שלא יכבה ועי"כ
"מאריכי את חייו" וממשיכי את מצב ההדלקה.
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הגרש"ז אוירב -שליט"א ,במאמר בדבר פתיחת מקרר חשמלי בשבת )קוב" 0מזכרת"
לזכר הגרי"א הרצוג זצ"ל ,אות ג( התיר לשנות את וסת הטמפרטורה במקרר ע"מ שיקרר
"עמוק" יותר למרות שעי"כ המנוע יפעל זמ ממוש -יותר שכ "בשעה שהוא עושה את
מעשהו אינו גור שו מלאכה זולת המשכת העבודה  לא איכפת לנו כלל במה שגור
להקדי אח"כ את הפעלת המנוע אחר שישבות".
במאמרנו הנ"ל נסב הדיו סביב "המשכת מצב" במלאכות שונות כגו  :הבערה ,כיבוי,
צידה ,זריעה ,רפואה ,ועוד .כמו כ הוזכר עקרו זה ג לעני שביעית ,כלאי ועוד.
מסקנת הדברי היא כי "המשכת מצב" אינננה נחשבת עשייה ,וא לא "גרמא".
מבחינה הלכתית יש להעדי  ,איפוא ,פתרונות הלכטכניי בדר של "המשכת מצב".
במכו "צמת" פותחה שיטת תפעול אלקטרונית עפ"י עקרו "המשכת המצב" ,ונבנה
מודל ליישו ברשמקול.
שיטת "המשכת המצב" ברשמקול ,הינה כפולה ,ה להפעלה וה לניתוק ,וכדלהל :
מנגנו אלקטרוני קט ממדי ,הניזו מסוללות הרשמקול ,מייצר פולסי מחזוריי מדי
כדקה .בתו כל מחזור ומחזור הרשמקול מופעל לשניה ,בכל מקרה .כשיש צור -להקליט 
מסיטי מתג ללא זר .בהגיע מועד ההפעלה המחזורית הקרובה  הרשמקול "יתפס"
וימשי -לפעול .אלא שעתה "מתהפכי היוצרות" :מדי דקה ,עפ"י אותה המחזוריות
הקבועה ,הרשמקול יפסיק למש -שניה  ושוב ימשי -לפעול וחוזר חלילה .א השוטר
מסיט שוב את מתג התפעול ללא זר  עדיי לא מתרחש מאומה .בהגיע מועד הניתוק
המחזורי הקרוב  ניתוק זה "יתפס" ויתמש.
שיטה זו מסורבלת במקצת א -יש בה יתרו הלכתי ברור ,וכמוסבר לעיל.
קיימת דר -ביניי והיא" :המשכת מצב" להפעלה ,א" -גרמא" לניתוק .לפי שיטת
ביניי זו כשהרשמקול הופעל כנ"ל ,עפ"י עקרו "המשכת המצב"  הוא פועל ברציפות
ללא ניתוקי מחזוריי ,א יתברר שה מפריעי לעצ הדיווח הפרוטוקולי )למשל,
בגבית עדות חיונית(.
 .3הסכמות רבניות

במסגרת מחקרנו על המשטרה בשבת הרצנו מכתב לשורת רבני מוכרי וחשובי
ובה פרטנו בפסקאות ספורות את ההצעה להמיר רישומי משטרתיי בהקלטות ,א
ימצאו שומרי שבת בשורות המשטרה.
להל קטעי ממספר תשובות שנתקבלו בכתב ,מלבד הסכמות עקרוניות נוספות
שהועברו אלינו בע"פ.
" .1מאד רציתי לבסס את דברי תשובתי על מקורות ההלכה כראוי ,וזאת הסיבה לעיכוב
תשובתי עד היו ,א -נבצר הדבר ממני מאפס פנאי ,ולכ הנני כותב דעתי בקצרה,
אחרי העיו במקורות ההלכה.
יש לבר -על ההצעה הבאה לפתור אחת הבעיות הקשות בשמירת שבת במשטרה ,א -יש
להעדי) לענ"ד את ההצעה השניה המסובכת יותר שכב' קורא לה "המשכת מצב"
מהטע ההלכתי שכב' כתב.
מוב מאליו שאי ההיתר תופס אלא לגבי משטרה או מקרי אחרי דומי ,שה חיוניי
לשמירת סדרי חברה תקיני וכד' ושיש בה בעקיפי משו הצלה ושמירת הנפש ,אבל
שלא לצרכי אלה הדבר אסור מכמה טעמי ,שמא יתק וכו' או משו עובדי דחול
ועוד"...
" .2הלוואי שתצליחו ויהי ה' עמכ .כבר במלחמת יוהכ"פ הצעתי הצעה זו למע זיהוי
חללי ,הי"ד ,וכפי ששמעתי קבלו הצעתי זו .ג לבתי חולי הצעתי ,אבל טר
הצלחתי"...
..." .3קי"ל דאי אומרי לאד חטא בשביל שיזכה חבר .-אלא דלהצלת רבי דכאנוסי
דמו שרי .אול במה דברי אמורי בחטא חד פעמי של יחיד ,אבל לית מכשול קל
קבוע לרבי בשביל הצלת רבי צ"ע מנל להתיר.
אמנ גרמא קילא טפי במקו הפסד .ואפי' שלא במקו הפסד עיי שעה"צ קי"ד ל"א .א-
מצד שני אי זה ברור כ"כ דשעו שבת הוי גרמא ולא אשו משו חיציו .ומ"מ א ג
התוצאה היא רק באיסור דרבנ נראה דשרי משו הצלת רבי .כל זה כתבתי להשיב
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מפני היראה והכבוד ,אבל ח"ו לא בגדר הוראה כי אי בי לא הגמרא ולא הסברא
הדרושה לישב בסוד העוסקי ברזו של עול"...
" .4בתשובה למכתבכ בעני הקלטה בשבת ,אי צרי -לי ולשכמותי .ידועי הדברי בי
גדולי הפוסקי שאי בהקלטה זו משו כתיבה ,ולכל היותר יש כא איסור מוליד
מדרבנ  .ובודאי שמצוה להמלי 0על החלפת הכתיבה בשבת הקלטה.
ובאשר לכתחילה  ,נראה שכל דבר ששיכחתו עלולה לגרו נזק לציבור יש להתיר את
הקלטתו בשבת ,אעפ"י שהוא איסור דרבנ  ,שהרי שברי זכוכית שאינ ראויי
למלאכה אסור לטלטל בשבת ,ובמקו שעלולי להזיק מותר לטלטל כמבואר בסי'
שח ס"ו ,ויעוי"ש סי"ח שקו 0המונח ברה"ר מותר לטלטלו פחות מד"א ,ובכרמלית
מותר לטלטלו להדיא משו דבמקו היזקא דרבי לא גזור רבנ שבות.
)ודעת הגאוני הובאה ברשב"א לשבת מ"ב .מותר לעשות אפי' מלאכה דאורייתא במקו
היזקא דרבי ,אלא שהפוסקי לא פסקו כמות באיסור דאורייתא ,א -באיסור דרבנ
אי מי שחולק(.
עיי"ש בביה"ל שמחלק בי חשש גדול לנזק דרבי לחשש קט  ,וא"כ צרי -לשקול בזהירות
איזה סוג דיווחי ייחשב לחשש גדול ושיהיה מותר להקליטו בשבת ,ואיזה סוג
דיווחי ייחשב רק לחשש קט ויהיה אסור להקליטו.
ורק כשיהיו לנו שוטרי שומרי שבת כהלכתה אשר יכירו את הבעיות מקרוב ה יוכלו
לסווג את הדיווחי עפ"י חומרת וקולת.
והצעה זו של הקלטות ורש קול יש בה בכדי לאפשר את כניסת של שומרי שבת לשירות
במשטרה"...
 .4הדיבור המיקרופו ברשמקול  מה דינו?

הרב הראשי לישראל ,הגר"ש גור שליט"א ,ער -בשעתו מחקר מקי) בסוגית
המיקרופוני בשבת .הדיו והמסקנות פורסמו בקוב" 0מחניי" ,בשני הראשונות לקו
המדינה תחת הכותרת "שימוש ברמקול בשבת באניות חיל הי".
הדיו מלווה בהסברי טכניי על פעולת של  4סוגי מיקרופוני ונביא כא את
מסקנותיו של הגר"ש גור שליט"א בלווית שרטוטי שהומצאו ע"י קצי קשר ראשי
בצה"ל.
א .ארבעה סוגי יסוד של מיקרופו ישנ .א( מיקרופו דינמי .ב( מיקרופו גביש .ג(
מיקרופו פח .ד( מיקרופו קונדנסטור .מביניה הסוג הראשו והשני אינ מקבלי
את הזר לפעולת המיקרופו עצמו ממקור זר חיצוני ,אלא זר נוצר באמצעות
תנודות הדבור על הממברנה .לעומת זאת שני הסוגי האחרוני הנזכרי כא אינ
מייצרי זר ע"י הדבור אלא מקבלי את הזר ממקור חשמל חיצוני.
ב .הסוג החמישי הנקרא "קול כח" שהוא ללא מגבר ואינו קשור לזר חיצוני .המורכב
ממיקרופו חוט ואזניה .סוג זה דינו כשני הסוגי הראשוני מאחר והוא מייצר את כל
הזר באמצעות הדבור במיקרופו .
ג .לאור האמור יש איפוא להסיק כי :הדבור במיקרופו דינמי ומיקרופו גביש בשבת
אסור בהחלט מטע הולדת זר בשבת ,ואי זה חשוב כלל א המכשיר נפתח בערב
שבת או ע"י שעו אוטומטי ,כי האיסור חל על הדבור במיקרופו מטע יצירת זר
חדש בשבת ע"י תנודות קול הדבור.
ד .כל מלאכה או איסור המבוצעי באמצעות תנודות האויר תו -כדי דיבור ,או ע"י קול
האד ,נחשבי ה כאילו בוצעו ע"י האד בעצמו בכחו או בגופו.
ה .הדבור בשני הסוגי האחרי של המיקרופוני שה מיקרופו פח ומיקרומו
קונדנסטור ,כל שמעגל הזר היה פתוח מע"ש ,כלומר שאי צור לפתוח את המכשיר
בשבת ,אזי א המערכת כולה של הרמקול פועלת על זר ישר הבא ממצברי ולא על
זר של רשת כללית הבא מגנרטור ,כ שאי ש חשש לגר הגברת עבודת המנוע של
הגנרטור ,מותר הוא השימוש במיקרופו לצרכי חיוניי בצה"ל .אבל כל שהמכשיר
או חלק ממנו פועל על זר חילופי הבא מתחנת כח או מגנרטור אי היתר להשתמש
בסוגי מיקרופוני אלו בשבת מחשש הגברת עבודת המנוע ע"י שימוש אישי בזר ,אל
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א כ קיי הכרח בטחוני להעביר הוראות או הודעות ואי ש מערכת אחרת של
רמקול המותקנת בהתא להוראות דלעיל.
ו .כאשר אי אפשרות להפעיל באניה את מערכת הרמקולי על מצברי ,אזי א הזר
מגיע למיקרופו דר -מנורות ישור ,קל יותר מאשר הוא מגיע זר החילופי ישר
מגנרטור ,והחשש לגר הגברת המנוע פחת ע"י כ.-
ז .שני הסוגי הראשוני של המיקרופוני האסורי בשימוש בגלל יצירת זר בדבור
במיקרופו עצמו ,אי הבדל בה בי שהמגבר מופעל על זר חילופי מתחנת כח
ומגנרטור ,לבי שהוא מופעל מזר ישר הבא ממצברי ,מאחר והזר החיצוני מפעיל
רק את המגבר וממנו הלאה ,ולא את המיקרופו היוצר בסוגי אלו את הזר ע"י
תנודות הקול בממברנה.
ח .סוג מיקרופו הפח הוא מיוש ואינו יעיל ביותר ,אבל הסוג השני מיקרופו
קונסנסטור הנו מודרני ויעיל ומוטב להתקינו מראש כ שיפעל על זר ישר
ממצברי ,שאז יצאנו כמעט מכלל חששות רציניות לאיסור שבת.
ט .לעומת זאת הרי סוג רמקול הפועל כביכול ללא כל זר חיצוני ,הנו אסור מאחר והוא
מותק ליצירת כל כח הזר הדרוש להפעלתו ע"י תנודות הדבור ,ולכ אסור הדבור בו
מטע איסור המוליד בשבת .נוס) על כ -סוג זה של רמקול הפועל להעברת ידיעות בי
איש לרעהו ,ולא להגברת קול לקהל ,כ -שאינו בא בכלל בחשבו למטרות שגרתיות.
ע"מ לממש את ההצעה להמיר רישומי בהקלטות  יש צור -לוודא שאכ המיקרופוני
המותקני במכשירי הללו ה מסוג "פח" או "קבל" .נית כמוב  ,לדאוג מראש
לאספקת מכשירי כאלו או להחלי) את המיקרופוני המקוריי בסוג המועד) בשבת
עפ"י המסקנות הנ"ל.

ה .ביבליוגרפיה בנושא משטרה בשבת
תשובות ומאמרי שהתפרסמו בנושא המשטרה ובטחו הפני בשבת
 .1הרב אליעזר י' וולדנברג .שופטי ושוטרי במדינה היהודית לאור התורה .סיני כב
)תש"ח( עמ' קנהקעח.
רוב המאמר ד במינוי שופטי .מעמ' קעד ואיל -ד המחבר במצות מינוי השוטרי
ותפקידיה על פי התורה.
 .2הנ"ל .שמירת השבת במשטרה.
צי 0אליעזר ח"ד )ירושלי תשי"ד( עמ' ידכב.
שימוש בטלפו  .הנסיעה למקו האירוע .החזרה מש .סיורי מנע .כתיבה .מאסר בשבת.
מלחמה במסתנני .היתר חילול שבת בספק פקוח נפש.
 .3הרב יצחק א' הלוי הרצוג .על דרכי שמירת הבטחו הפנימי במדינה בשבת וביו"ט.
התורה והמדינה הו )תשי"גד( עמ' כהלג.
נסיעה למקו אירוע ,חזרה ממנו .סיורי מנע .מאסר בשבת .הודעה למשטרה בטלפו .
כתיבת דברי הכרחיי.
 .4הרב שאול ישראלי .הבטחו הפנימי במדינה בשבת )פעולות המשטרה(.
התורה והמדינה הו )תשי"גד( עמ' שלהשמז .עמוד הימיני )ת"א תשכ"ו( סי' יז עמ' קצט
רט.
הערות למאמרו של הרב הרצוג :חזרה ברכב ממקו האירוע לתחנה .גדרי פקוח נפש
המתירי חילול שבת .פקו"נ דרבי מול פקו"נ דיחיד.
 .5הרב יששכר לוי  .המשטרה בשבת.
התורה והמדינה זח )תשט"וי"ז( עמ' רנזרסג.
הערות למאמרו של הרב הרצוג :חזרה ברכב ממקו האירוע לתחנה .כתיבת פרוטוקול
)מציע שימוש ברשמקול( .פקו"נ שבא לאד בפשיעתו.
 .6הרב אלימל -ברשאול .בעית המשטרה לפי ההלכה.

השבת במשטרה
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דעות ט )פסח תשי"ט( עמ' .91
תמצית מהרצאה שנושאה חזו המשטרה העברית ברוח התורה .עיקר תפקידי המשטרה:
חינו -הציבור ומניעת הפשע יותר מאשר תפיסתו .חילול שבת מותר רק משו חשש
פקו"נ .כיבוד הערכי הרוחניי ,הדתיי והמוסריי ייצרו אוירה חברתית טהורה.
 .7הרב יעקב שטיגלי .0מקור סמכותה של המשטרה.
שבילי יחיט )סיו תשכ"ז( עמ' צצב.
המשטרה  על פי ההלכה  כפופה לרשות המשפטית ולא לרשות המבצעת.
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חלק שני :נתוני מחקר
במסגרת מחקר "צמת" בנושא השבת במשטרה נאספו נתוני תו סיורי וביקורי
במחלקות השונות של לשכת הסיור במרחב ירושלי בלבד.

א .מספר אירועי
לצור -המידג נבדק חודש ינואר  .1979יו לצור -מידג זה מתחיל בשעה 19: 00
ומסתיי בשעה .7: 00
מס'
יו
מס'
יו
מס'
יו
יו
ארועי
בחודש
ארועי
בחודש
ארועי
בחודש
בשבוע
ראשו
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת

1
2
3
4
5
6

133
151
141
111
102
98

7
8
9
10
11
12
13

105
102
112
130
106
105
58

14
15
16
17
18
19
20

128
157
164
193
212
175
92

ממוצע האירועי בימי החול136 :
ממוצע האירועי בשבת82 :

ב .סיווג האירועי
פעילות לשכת הסיור  ושבת בכללה  כוללת סוגי שוני של פעולות:
א .פעולה שיש בה משו פיקוחנפש :חשדות בטחוניי ,חיפוש אחר נעדרי ועזרת
המשטרה.
ב .פעולה בעני שעלול להוביל לידי פיקוחנפש )ר' בפרק "סיכומי ההלכה"( :סכסוכי,
הפרעות וקטטות.
ג .פעולות שיגרה ומינהל שאי בה פיקוחנפש :עניני רכוש )אבידות ומציאות ,פריצות(
והעברת הודעות משטרתיות.
יש לציי שלא בכל מקרה נית באופ ברור לסווג כ -את פעילות לשכת הסיור .יש
מקרי שבה עזרת המשטרה הנדרשת אינה כרוכה כלל וכלל בפיקוחנפש ,ומאיד -גיסא:
עניני רכוש עשויי להיות מעורבי באופ ישיר ביותר ע פיקוחנפש .הסיווג דלעיל הוא
על דר -הכלל ,ואינו נכנס לפרטי.
בהתא לכ -נבדק מידג של שתי שבתות מתו -חודש ינואר  . 1979הבדיקה כוללת
אירועי שנרשמו מיו שישי בשעה  17:30ועד מוצאי השבת בשעה .17:30
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סוג האירוע

שבת פר' ויחי
י"ד בטבת תשל"ט
13.1.79

שבת פר' שמות
כ"א בטבת תשל"ט
20.1.79

א .פיקוח נפש
ס"ה
חשדות בטחוניי
נעדרי ותועי

19
17
2

59
57
2

ב .עלול להוביל לפיקוח נפש
ס"ה
סכסוכי שכני ומשפחה
קטטה ותקיפה
הפרעות
הפגנה
התפרצות
גרימת נזק

23
7
5
7
1
1
2

23
6
4
11

ג .שיגרה ומינהל
ס"ה
עזרת המשטרה
אבידות ומציאות
חשדות בגניבה
העברת הודעות )מברקי(
תאונת דרכי )נזק בלבד(

14
3
3
3
5
1

11
2

ס הכל

56

102

2

20
4

נמצא איפוא כי מס -האירועי הכללי תופסי בממוצע:

סוג האירוע
פיקוח נפש
מוביל לפיקוח נפש
שיגרה ומינהל

שבת א

שבת ב

בממוצע

34%
41%
25%

58%
22%
20%

46 %
32%
23%

יש לציי כי שבת ב' היתה לאחר פיגוע חבלני ,ועל כ הראה הציבור עירנות בטחונית
מיוחדת ,ומכא המספר הרב של חשדות בטחוניי באותה שבת.
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הדוחו"ת השנתיי של השני  1978 ,1977מלמדי על אחוז הבדיקות הבטחוניות
מתו -ס -כלל האירועי
אחוז הבדיקות הבטחוניות
מס' הבדיקות
מס' אירועי הסיור
השנה
מתו כלל האירועי
הבטחוניות
32
15950
49846
1977
42.1
20592
48900
1078

ג .קריאת המשטרה
האזרח פונה למשטרה בשני אופני:
 .1קריאה טלפונית
 .2פניה ישירה לניידת או לנקודת משטרה
פעולות המשטרה בשני המקרי ה כדלקמ :
פניה באלחוט
לניידת
קריאה טלפונית
מהאזרח

הודעת
הניידת
על הגיעה
למקו
הארוע

רישו הארוע,
מספרו ופרטיו
ביומ העזר או
על פתק

טיפול
בארוע

רישו פרטי
הארוע בדו"ח
פעולה )טופס
מ (1072

הודעה למוקד על
תוצאות הטיפול

רישו תוצאות
הטיפול ביומ
העזר

העברת הרישו ליומ
ארועי

באופ השני פעולת המשטרה היא כדקלמ :

פניה ישירה
לניידת

פניה באלחוט
למוקד
לקבלת מספר
אירוע

רישו הארוע
ביומ העזר
או על פתק.

טיפול
בארוע

השבת במשטרה
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מבחינת השבת תפקיד המשטרה במקרי אלו כרו -בפעולות הבאות:
א .הפעלות חשמליות :הרמת הטלפו  ,הפעלת האלחוט.
ב .כתיבה :מלוי יומני וטפסי למיניה.
ג .נסיעה :נסיעת הניידת וכל הכרו -בה.

ד .יומני המשטרה וטפסיה
במוקד נוהגי שני סוגי יומני )מאז ינואר  :(1979יומ האירועי ויומ התפקידי.
א .יומ האירועי  כולל רישו פרטי כל אירוע :מספרו ,תוכנו בקיצור נמר ,0שעת
ההודעה ,למי נמסרה ההודעה על האירוע ,פרטי הטיפול ושעת סיו הטיפול.
ב .יומ התפקידי  רישו כל שוטר במשמרת ,שעת הגעתו למשמרת ,התפקיד הקבוע
שהוא ממלא במשמרת ,העברתו מתפקיד תו -כדי עבודת המשמרת.
שני היומני מועברי למזכירות לשכת הסיור לאחר מלויי בגמר המשמרת .קיימת
הקפדה על כ -שכל הפרטי יירשמו עד לגמר המשמרת.
הטפסי הנמצאי דר -קבע בניידת ה:
א .דו"ח פעולה  טופס מ1072
ב .דו"ח פרטי אירוע  טופס מ3106
ג .אסמכתא לחבישה  טופס מ3006
הטופס המצוי ביותר הוא הטופס הראשו  .הפרטי הנרשמי בו  יש מה שנית
למלא מראש ,ויש שהשוטר נדרש למלא במקו בשעת האירוע .מבחינת השבת פעילות
המשטרה בנושא זה כרוכה בכתיבה.
ה .המוקד  הפעילות השוטפת
א .איוש  במשמרת משמשי  54איש הכוללי :ראש משמרת ,עוזר ראש משמרת ,מנהל
יומ ותור .
ב .ציוד הקשר  כולל
 8קוי טלפו מס' 100
נל" לשירותי העזר ולמפקדות המשטרה
 3גלי אלחוט פעילי )מתו 4 -תדרי(
אפשרות להקלטת השיחות ברשמקול ,וכ הקלטת השעה.
ג .רישומי  ראה בפרק "יומני המשטרה וטפסיה".
ליומ האירועי נלווה יומ עזר בו רושמי את האירוע ופרטיו קוד להעברת
הרישו ליומ האירועי הקבוע ע"י מנהל היומ  .כשיומ העזר תפוס ע"י אחד
האנשי נרש האירוע על פתק ,ואח"כ הוא מועבר ליומ העזר ,ומש ליומ
האירועי.
ד .הקלטות  מלבד האפשרות הנ"ל להקלטה יזומה של שיחות יש בתוכנית להקליט
באופ אוטומטי את כל השיחות הנערכות במוקד ולשמר על סלילי למש-
תקופה מסויימת .מבחינת השבת כרוכה פעולת המוקד בעיקר בפעולות הבאות:
א .הפעלות חשמליות של ציוד הקשר )כולל נורות הנדלקות או כבות ע קיו הקשר או
ביט ול ו( .
ב .כתיבה.
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ו .ניידת  פעילות שוטפת
א .נסיעה כמעט רצופה בתחו האזור הנתו .
ב .קשר  לצור -זה קיימי באלחוט  3גלי .המעבר מגל לגל הוא בהתא לתוכ השיחה
)שיחות בעני אירועי שוטפי ,שיחות בעניני נוהליי וכדו'( ולאורכה .מלבד
ההפעלה החשמלית של המכשיר עצמו מצוייד כל מכשיר בשתי נורות :נורה ירוקה
הדולקת במש -כל הזמ שהמכשיר פתוח להאזנה ,ונורה אדומה הדולקת בזמ
שהמכשיר פתוח לדיבור.
לעתי מתבקשת הניידת להתקשר טלפונית למוקד על מנת להעביר מידע שאי להעבירו
באלחוט .במקרי אלו נעשית השיחה הטלפונית מטלפו ציבורי או מטלפו אחר היכול
לעמוד לרשות השוטר )ביקתת השמירה ע"י בית הנשיא וכדו'(.
ג .רישו דוחו"ת וטפסי  ראה ג לעיל בפרק "יומני המשטרה וטפסיה" .לעתי
רושמי את האירוע על טיוטה ורק לאחר הטיפול מעבירי לטופס הדו"ח הקבוע .דבר
זה קורה בעיקר כאשר השוטר האחד ירד מהרכב ע תיק הטפסי כדי לטפל באירוע,
והנהג  שנשאר ברכב קיבל הודעה על אירוע מהמוקד.
ד .איוש הניידת  בדר -כלל מאויישת הניידת בשוטרסמל ובנהג .בתקופה שיש חששות
מוגברי לפיגועי חבלניי מצור) לניידת חבל  חייל צה"ל )מילואי ואולי ג
סדיר( .תפקידו לערו -בדיקה ראשונית בחפצי ,ברכב או באנשי חשודי ,ובמקרה
שהוא מאשש את החששות שהמדובר הוא במטע חבלה הוא מזעיק את החבל
המשטרתי ע ציודו המיוחד כדי לטפל במטע .
לאחר סיו פעולתו של החבל המלווה בטיפול באובייקט החשוד ,הוא ממלא טופס שונה
מהטפסי המצויי בניידת .טופס זה )מודפס בסטנסיל( מכיל א) הוא את מספר
האירוע ואת פרטיו.
נקודת משטרה נייחת
א .איוש  במשמרת משמשי  21שוטרי.
ב .רכב  לרשות הנקודה עומדת בשעות היו )עד  (20:00מכונית המשמר האזרחי .אותה
מכונית עומדת לרשותה בשעת הצור -ג בשעות הלילה .אז היא משמשת ג את
המשמר האזרחי וג את נקודת המשטרה.
ג .קשר  לרשות נקודת המשטרה עומד מכשיר נייד הנטע במכשיר הטענה הנמצא דר-
קבע בנקודה .זמ הפעלה ללא הטענה מחודשת   16שעות .בזמ ההטענה דולקת נורה
במטע  .השיגרה היא :הכנסת המכשיר למטע בכל עת שהתחנה עצמה מאויישת,
והשוטר אינו נמצא בסיור.
כמו"כ עומד לרשות התחנה מכשיר טלפו  ,המשמש ג לתקשורת בי הנקודה לבי המוקד.
ד .סיורי  אנשי הנקודה יוצאי לסיור שגרתי כ 32פעמי במש -משמרת יו.
במשמרת לילה מתקיימי יותר סיורי שיגרה.
ה .יומ הנקודה  ביומ זה נרשמי האירועי בעט אדו .באותו יומ נרשמי האירועי
הנוהליי )יציאה לסיור ,פתיחת היומ וסגירתו וכדו'( בעט כחול.
ו .סוגי האירועי  הסיווג אינו שונה מ הסיווג הכללי ,אלא שבשל אופי פעילות נקודה
נייחת בתו -שכונה שבה קיימת היכרות אישית בי השוטרי ובי האזרחי רבי בה
יותר הפניות לעזרת המשטרה )עד כדי בקשת סיוע לתיקו ברז דול) !(.
ז .מספר האירועי  לצור -זה נבדקו שלוש שבתות בנקודה המשטרה בנוהיעקב:
שבת פר' שמות כ"א בטבת ) 2 (20.1אירועי
שבת פר' וארא כ"ח בטבת ) 5 (27.1אירועי
שבת פר' בא ו' בשבט ) 1 (3.2אירוע
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חלק שלישי :המלצות
פרק הנתוני מצביע על שלוש בעיות עיקריות בתפעול לשבת הסיור בשבת:
א .נסיעת ניידות
ב .קשר
ג .כתיבה
להל נתייחס לכל בעיה לחוד ,ונוסי) על כ -המלצות בתחו הארגו  ,העשויות לפתור
בעיות שבת בכל התחומי הנ"ל ג יחד.

א .נסיעת הניידת
נסיעה ברכב בשבת כרוכה באיסורי הבאי:
 .1מבעיר :הפעלת המנוע ,דריכה על דוושת הדלק.
הדלקת אורות )תאורה חיצונית ופנימית ,כיוו  ,בלימה ,נורות התראה וסימו (.
 .2הפעלות חשמליות :הפעלת המנוע ,הדלקת אורות ,הפעלת מכשירי חשמליי
)מגבי וכדו'(.
בהמלצותינו דלהל הסתכמנו על ההנחות הבאות:
 .1אי אפשרות למנוע לגמרי נסיעה בשבת ,ולו מהטע שחלק רב מעבודת המשטרה
כרוכה בפיקוח נפש ,והימצאות של ניידות הסיור בעיר מגבירה את הבטיחות.
 .2לא בא בחשבו לנטרל מספר אלמנטי במכונית למש -השבת )אורות בלימה ,צופר,
מגבי וכדו'( על מנת לצמצ בחלול השבת ,משו שלצערנו המציאות היא שמכונית
המשטרה אינה המכונית היחידה הנעה ברחובות בשבת.
 .3לנקודה נייחת של המשטרה יש מספר מעלות ,שאי לניידת:
א .נקודה נייחת מאפשרת קשר והכרה אישיי ע תושבי השכונה ,עד כדי כ -שהנקודה
מחזיקה בכרטסת את כל תושבי השכונה.
ב .ההשערה היא שמהנקודה מגיעי מהר יותר למקו האירוע מאשר אילו היתה נדרשת
לכ -ניידת )בהנחה שהנקודה שולטת על אזור קט יותר מאשר ניידת(.
ג .אע"פ שלמעשה מגיעי מהנקודה למקו האירוע ברכב ,הרי להלכה אפשר להגיע
למקו האירוע ברגל.
ד .בסיור הרגלי נוצר יותר קשר ע אנשי השכונה ,ומכירי טוב יותר את בעיותיה.
ה .נקודה נייחת מאפשרת לאזרחי לפנות ישירות לנקודה ולא רק דר -הטלפו  ,הדבר
מאפשר קשר אל המשטרה ג למי שאינו מצוייד בטלפו או אינו סמו -לו ,וג משרה
אווירת יתר של בטחו .
סימוכי
המלצותינו בתחו הנסיעה מתבססות בי השאר על מחקרי שוני שנעשו בנושא
סיור המנע .מחקרי אלו ותמצית מה הועברו לידינו באדיבות של אנשי היחידה
למחקר ופיתוח במטה הארצי .להל נקודות אחדות מתו -מחקרי אלו ,שיש בה כדי
להצביע על האפשרויות לביצוע המלצותינו ללא פגיעה בעבודת המשטרה ,ויתכ א) שיפור
הביצועי והתוצאות.
מטרות סיורי המנע )מתוTrditoinal Preventive Patrol, National Evaluation Program, June 1976 A/5 -
By Schell, Overly, Shack Stabile

א .הרתעת הפושע
ב .חיזוי הפשע מראש
ג .סיפוק צרכי האזרחי בנושאי לאפליליי
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ד .הגברת השלוה בקרב הציבור באמצעות בטחונ במשטרה
ה .גילוי רכוש גנוב.
השפעת נוכחות משטרתית על מניעת הפשע או הקטנת כמותו
תקציר המחקרי הבאי:
א .מחקר קנזס סיטי ,ארה"ב  דו"ח הסיכוpolice foundation 1974 ,
ב .ביקורת על המחקר הנ"ל )Larson. Journal of criminal justice 1975 (vol. 3
ג .השפעת המשטרה על הפשיעה ברכבת התחתית בניויורק ,ראנד .1974
)תקציר המחקרי נעשה ע"י רפ"ק א' לואיס מיחידת מו"פ במטה הארצי(.
תקופת הניסוי של מחקר א'9.7310.72 :
הניסוי התנהל בשלושה אזורי:
אזור א'  ללא סיור מנע )למעט היענות לקריאות הציבור(.
אזור ב'  כמות סיורי המנע הוגדלה פי .32
אזור ג'  כמות הסיורי נשמרה כמקובל.
נבדקו המרכיבי הבאי:
 .1שיעור הפשיעה.
 .2עמדות הציבור כלפי המשטרה.
 .3חרדות האזרח מפני הפשיעה ברחוב.
 .4א .הזמ העובר מעת קריאת המשטרה ועד להיענותה.
ב .שביעות רצו האזרח מהזמ הנ"ל.
התברר שלגבי כל המרכיבי הנ"ל לא היה הבדל משמעותי בי שלושת אזורי הסיור,
ומכא המסקנות:
א .נית לבטל סיורי מנע ולנצל באופ אחר את זמנו של שוטר הסיור.
ב .נית להערי -מחדש את הקצאת כוח האד ללשכת הסיור.
בקורתו של פרופ' לארסו מצביעה על חסרונות המחקר הנ"ל וממליצה לאמ 0את
מסקנותיה רק בהוספת התנאי הבאי:
א .כמות הרכב העומדת לרשות לשכת הסיור חייבת להיות אותה כמות שהיתה מקובלת
בעת שאותו רכב היה נע ברחובות.
ב .ליד אזור שבו הוקטנה כמות הסיורי )אזור א'( חייב להיות אזור שבו כמות הסיורי
מוגברת )אזור ג'(.
ג .באזור שבו בוטלו סיורי המנע יש להעזר באמצעי החרו )תאורה וצופרי( בעת שנעי
למקו האירוע על מנת להגביר את עירנות האזרח לנוכחות המשטרה.
המלצותיה של חב' ראנד בעקבות המחקר שנעשה ברכבת התחתית בניויורק מצביעות
על התועלת העשויה לצמוח משינויי מתמידי בדרכי הפעולה של המשטרה ביחס
להקצאת כח אד למקומות מסויימי ולזמני מסויימי .בכ -מונעי את אפשרויות
הפושעי להגיב לשינוי בדרכי פעולת המשטרה בהסבה מתחו פשע אחד למשנהו,
ובהעברת הפשע ממקו אחד לשכנו ,או מזמ מסויי לזמ אחר.
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מחקר אחר ב ) Police Foundation (Police response Time, it’s Determinats and Effects, 1976מצביע
על השפעות הזמ העובר מעת קריאת המשטרה ועד להיענותה .נמצא כי לאורכו של זמ זה
יש השפעה בעיקר על המטרה הרביעית של סיורי המנע )הגברת השלוה בקרב הציבור(
שהיא פועל יוצא של עמדות הציבור כלפי המשטרה.
מכא שהשפעת זמ ההיענות היא פועל יוצא של ציפית הציבור לגבי זמ ההיענות.
קציני משטרה ודובריה האצי להרגיע את הציבור בהבטחות לזמ היענות קצר ,גורמי
בכ -לציפית הציבור שאכ זמ ההיענות יהיה קצר .למעשה מצביע המחקר על כ -שלזמ
ההיענות השפעה בלתי מכרעת על שאר מטרות סיורי המנע .אדרבא ,הלח 0שבו נתוני
שוטרי להענות במהירות לקריאה מקטי את היעילות שלה בעת הטיפול באירוע עצמו.
מסקנות מחקר זה ה איפוא:
א .על זרועות המשטרה השונות להעמיד את הציבור על הציפיות הריאליות לאור -זמ
ההיענות ,ולהמנע מטיפוח אשליות בנושא זה.
ב .על אנשי המוקד להיות מאומני לסנ בי קריאות בהולות לבי קריאות הסובלות זמ
היענות ארו -יותר.
ג .נית להשתמש בטלפו או באזרחי שכני על מנת לטפל בכמה מ האירועי.
המחקר מצביע על חסרו אחד שבו :על עמדות הציבור כלפי המשטרה יש השפעה רבה
להרכב האוכלוסיה מבחינת גזעה ,גילה וכדו' .במחקר הנ"ל לא נלקחו מרכיבי אלו
בחשבו במידה מכריעה דייה.
המלצות
המלצותינו ה איפוא:
 .1ההמלצה דלהל היא בעיקרה לשבת ,אול לדעתנו היא טובה ג לימי החול )ראה
הנחה  4לעיל(.
א .אנו ממליצי שהניידת תנוע ממקומה רק לקריאה .לאחר קריאה היא תנוע למקו
האירוע ,ותחנה ש עד לקריאה הבאה.
ב .במידת האפשר תחנה הניידת במקו מרכזי באזור הנתו לשליטתה ,ולארועי
סמוכי יצא הסמל המאייש ניידת זו ברגל.
*
 .2מומל 0להעסיק בנהיגה דוקא את השוטרימ הלאיהודיי של היחידה .
 .3לאירועי מסויימי נית להשתמש באזרחי מקומיי או שכני על מנת שה יטפלו
באירוע ,כגו סכסוכי שכני ,סכסוכי משפחה וכדו' .המלצה זו לאו דוקא בהקשר
לפעולת המשטרה בשבת ,ונית לבצעה באמצעות רבני ,אנשי ציבור ,מחנכי וכדו'.
אי ספק שלביצוע הנ"ל דרוש ארגו  ,והדבר כרו -בבעיות רבות כלה בבעיות שכר
ותקציב ,ולא באנו כא אלא להצביע על דר -לפתרו שמאפשרת את צימצו הנסיעות
בשבת.

ב .תקשורת
 .1טלפו

אנו מייעצי להעמיד לרשות כל עמדה במוקד מכשיר "שבתפו " .עקרו הפעולה של
השבתפו מתואר בחוברתנו "צמת" מידע תשלח עמ'  .13למעשה תתבטא התקנה כזו בכ-
שיוז השיחה )האזרח הקורא לעזרה( יתחבר למוקד כ 5שניות לאחר ששפופרת הטלפו

*

השימוש בגוישלשבת מעורר בלב השומע התנגדות משני טעמי :הצרכי הבטחוניי והצדדי
האידיאולוגיי .אי צור -לאמר שבסקטורי שאינ סגורי בפני אלו שאינ בני ברית )כגו לשכת הסיור
במשטרה ,ר' לעיל בנתוני :איוש לשכת הסיור( אי בעיית הבטחו רלוונטית כלל לנושא זה .וביחס לצד
האידיאולוגי ראויי פה לציטוט דברי הרב קוק זצ"ל )דעת כה  ,ירושלי תשכט ,סי' רלה( אי אפשר לישוב
יהודי שלא יימצא בתוכו ג"כ נכרי אחדי ,לפי ההכרח של איזה דברי המותרי להעשות בשבת ויו טוב
דוקא ע"י נכרי ,וחוקי תורתנו הקדושה ה בודאי יותר חזקי באי ערו -מכל מנהגי בדאות שבדאו לה
אנשי ,וה חיינו ואור -ימינו ויסוד תחייתנו על אדמת הקודש".
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הורמה למעשה ע"י אנשי המוקד .דחיה כזו אינה עלולה לגרו לשו אסו  ,שכ מנסיוננו
אי צלצול הטלפו במוקד נענה באופ מיידי ביותר.
לצורכי התקשרות מהמוקד החוצה לגורמי בטחו אחרי במשטרה ומחו 0לה וכדו' 
אנו ממליצי על התקנת מכשיר לייזו שיחות ,הכולל חיוג אלקטרוני ע לחיצי בדר-
"גרמא" ,וכולל זכרו למספר אחד.
המלצות אלו  השבתפו והחייג  טובות ג לנקודת משטרה נייחת המצויידת בטלפו .
בכל מקרה מומל 0לבטל את כל נורות הליבו המשמשות לאות "צלצול" הטלפו ,
ולהחליפ בנורות ניאו שה פחות בעייתיות מבחינה הלכתית.
 .2אלחוט

א .מיתוגי  עדיי לא הונח על השולח פתרו מניח את הדעת למיתוגי התכופי של
מכשיר האלחוט ,אול נסיוננו בשטחי אחרי לימדנו שנית למצוא פתרו לנושאי
כאלו בכיווני הלכטכניי .במסגרת המצומצמת של המחקר הנוכחי לא נכנסנו לעובי
**
הקורה בנושא זה ,א כי הרעיונות העקרוניי קיימי.
ב .פתיחת המכשיר  על מכשירי האלחוט במצב הנוכחי )ללא פתרונות מהסוג המתואר
לעיל סעי) א'( להשאר דלוקי במש -כל השבת.
ג .נורות  א נשמרת ההוראה הנ"ל )סעי) ב'( בדבר מכשירי פתוחי במש -כל השבת,
אי צור -לבטל את הנורה המראה על מכשיר פועל )נורה ירוקה(.
במידת האפשר יש לבטל את הנורות המראות על דיבור במכשיר )נורה אדומה( .בדר -כלל
נוכחנו לדעת שאי לנורה זו תפקיד חיוני ,ובמקרי אחדי היינו עדי לכ -שנורה כזו
נשרפה ולא טרחו להחליפה באחרת.
ד .מטע  מומל 0לצייד את המטעני ב"פוסק זמ " )מתואר בחוברתנו "צמת"  מידע
תשלח עמ'  37ביחס למכשיר האדי( .באופ זה יפעל המטע באופ רצו) לזמ מסויי
)כ3דקות( ויפסיק לפרק זמ קצר )כ 20שניות( .בזמ ההפסקה נית יהיה להכניס את
מכשיר האלחוט למטע  .נורית בקרה תסמ את זמ הפעולה ואת זמ ההפסקה.
בכל מקרה יש להשאיר את מכשיר האלחוט פתוח במצב האזנה ג בזמ ההטענה ,ולא
להפסיקו במש -כל השבת.

ג .כתיבה
 .1הקלטות כתחלי) לרישומי

העקרו :אנו ממליצי לבחו אפשרות להכנסת שיטת הקלטות במקו רישומי  ככל
שהדבר נית למעשה .לעיל ,בחלק ההלכה ,הוסבר הרקע ההלכתי להצעה זו ,וסיכו
הדברי מצביע על עדיפות הלכתית לשיטה כזו ,בהגבלות כנדרש.
השימוש ברשמקול יכול להוות תחלי) לרישומי שאי צור -לקרא באופ שוט) כגו ,
פרוטוקולי )דו"חות פעולה( ,יומני ,רישומי אדמינסטרטיביי )התייצבות ,נוכחות,
העברות( וכדו' .
הקלטה במקו רישומי מצריכה העתקת האינפורמציה במוצאי שבת או ביו ראשו
מ הסרט לטפסי המקובלי בכל ימות השבוע .הדבר דורש שינויי מסויימי בתחו
הארגו  ,ראה לקמ .
מנגנו אלקטרוני הלכטכני :במסגרת קד המחקר הנוכחי פיתחנו ב"צמת" מנגנו
מתוחכ המאפשר תיפעול חשמלי של הרשמקול בשבת בדרכי המותרות בהלכה למטרות
חיוניות כפי שיקבע .המנגנו פותח בשתי גירסאות .1 :גרמא  .2המשכת מצב ,שיובהרו
להל .
** בינתיי ,בשלב שני של מחקרנו שהתבצע בתשמ"א ,פותחו ונוסו פתרונות שבת יעילי למכשירי אלחוט .הציוד
הותא ה למכשיר קשר נישא )מוטורולה( וה למכשיר נייד ברכב .מסקנות הניסוי והמש -המחקר בנושא
"השבת במשטרה" יפורסמו אי"ה בקוב" 0תחומי " הבא.

השבת במשטרה
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הנחיות יסוד:
 .1בשל ניידות המכשיר על המנגנו האלקטרוני להיות קט ממדי.
 .2ספק הכח  סוללות המכשיר יספקו ג את הצריכה המזערית של המנגנו .
תאור:
 .1קופסה פלסטית בגודל קופסת גפרורי מתחברת למכשיר  לפני שבת  ע"י תקע=שקע
מיוחד.
 .2לחצני הפעלת הרשמקול להקלטה לחוצי מערב שבת ,ואעפ"כ לא מתבצעת הקלטה.
 .3המנגנו האלקטרוני מייצר פולסי בדיקה מדי  60שניות .נצנו 0בנורית זעירה ) (ledמציינת
את הפולס המחזורי.
 .4לתפעול המנגנו פיתחנו כאמור  2גירסאות :האחת פשוטה יותר מבחינה תיפעולית ,א-
השניה עדיפה מבחינה הלכתית.
גרמא :כשיש צור -ברישו מוקלט  מסיטי מתג מיוחד .בזמ ההסטה עדיי לא
התרחש מאומה מבחינה חשמלית .כשיגיע הפולס המחזורי במועדו הוא "יגלה" שהמתג
הוסט ואז  ורק אז  יופעל הרשמקול ,ויקליט ברציפות.
להפסקת ההקלטה  מסיטי את המתג חזרה למקומו הראשוני .הניתוק יתבצע רק
בבוא פולס הבדיקה המחזורית הבא.
המשכת מצב :בכל מקרה ,מדי  60שניות ,בעת הפולס המחזורי ,הרשמקול מופעל
לכשניה .הסטת מתג ההפעלה אינה מחוללת מאומה בו זמנית ,אול ההפעלה הקצרצרה
המחזורית הבאה לא תתבטל כעבור שניה אלא תתמש -ותאפשר הקלטה ורישו.
ג בעת ההקלטה אי פעולת הרשמקול רצופה לחלוטי  .הפע מדי מחזור בבוא פולס
הבדיקה יתהפכו היוצרות ,ויתהווה ניתוק למש -כשניה .כשמסיטי את מתג ההפעלה
לניתוק  יתמש -הניתוק המחזורי הבא וינתק את המכשיר .אז תחזורנה ההפעלות
המחזוריות למש -כשניה מדי  60שניות וחוזר חלילה.
השיטה השניה  "המשכת מצב"  עדיפה מבחינה הלכתית על שיטת הגרמא ,א כי
היא כאמור מסובכת יותר מבחינה טכנולוגית ותיפעולית.
בפועל ניסינו את שתי השיטות האמורות ,ומסתבר שנית להתרגל אליה ולפעול על
פיה .
 .2לוח מעקב

כאמור לעיל השימוש ברשמקול אינו יכול להוות תחלי) לרישומי שיש צור -לקרא
באופ שוט) .בעיקר הדבר אמור ביחס ליומ התפקידי המשמש במוקד כלוח מעקב אחר
מקו הימצאו של כל שוטר ושוטר במשמרת.
כתחלי) ליומ זה אנו ממליצי על עריכת לוח תלוי ע אלמנטי ננעצי או מוצמדי
מגנטית )כעי לוח "לגו"( למעקב .מבנהו של לוח כזה דורש תיכנו מדוקדק.
רשימת השמות מודפסת מראש .האלמנטי הננעצי  מוכני מראש ,וכ אלמנט
שמוצמד נשאר במקומו עד לאחר צאת השבת כדי לאפשר רישו המצב בכל שעה ביומ
התפקידי.
דוגמאות לאלמנטי הננעצי:
תפקיד בניידת מס' ]כמס' המופיע במלב [
תפקיד במוקד
סיור רגלי באזור מס' ]כמס' המופיע בעיגול[
שמירה במקו הרשו ע"ג המעויי
יציאה למנוחה בבית השוטר
נית לגוו ע"פ צורה ,צבע ,גודל וכדו'.
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הרב אורי דסברג  /הרב ישראל רוז

ד .ארגו
 .1ארגו משמרות

כיו המשמרות מחולקות בי בחול ובי בשבת כדלהל :
א15:00  7:00 .
ב23:00  15:00 .
ג7: 00  23: 00 .
אנו ממליצי לחלק את השבת בי שתי משמרות בלבד:
א7:00  15:00 .
ב20:007:00 .
המשמרת במוצאי שבת תימש -משעה  20:00עד השעה  7:00למחרת )יו א(.
התועלת שתופק משיטה זו היא:
א .גמר משמרת כרו -תמיד בצור -לסיי רישומי ופעילויות והסעת אנשי לבתיה
ומבתיה .בשיטה המוצעת יהיה במש -השבת רק גמר משמרת אחת )בשבת בבוקר
בשעה  (7:00והדבר יצמצ באופ ניכר את הצור -בחלול השבת.
ב .יתאפשר לכל שוטר חופשת שבת מליאה אחת לשלוש שבתות.
המלצתנו זו מסתמכת ג על כ -שמספר הארועי הממוצע בשבת נמו -מזה של ימי החול,
ועל כ העומס כל כל משמרת קט יותר.
בנושא זה יש עדיי לבדוק את השפעת הארגו החדש על בעיות השכר לטובה או לרעה.
 .2דחיות ליו חול

יש לאפשר לשוטר להחליט במקו האירוע על דחיית הטיפול ליו חול כאשר אי גמר
הטיפול חיוני באופ מיידי באותו רגע במקו האירוע .לש כ -יש לייעד לכל שוטר שמילא
תפקיד באחת ממשמרות השבת זמ במוצאי שבת או ביו ראשו להשלי את פעולותיו
ממשמרת השבת .בזמ זה ימלא השוטר את התפקידי הבאי )כול או חלק(:
א .העברת ההקלטות שהוקלטו ע"ג רשמקול לטפסי הקבועי של המשטרה )ראה לעיל(.
ב .העברת המידע מלוחות המעקב לטפסי הקבועי )ראה לעיל(.
ג .חזרה למקומות אירוע שהטיפול ש לא נסתיי בשבת.
לדוגמא :השוטר נקרא לטפל בסכסו -שכני ,ובהסכמת הצדדי הוחלט שטפסי
התלונות ימולאו וייחתמו על ידי הצדדי במוצאי שבת.
אנו מייחסי חשיבות מירבית לסעי) אחרו זה  דחית פעילות לימות החול .בטוחי
אנו כי מנקודת מבטה של השבת היהודית רצוי ביותר להשתדל להתארג במגמה זו של
עשית מינימו הכרחי בשבת ותו לא.
אנו מתעתדי אי"ה להמשי -ולחקור נקודה זו ולברר אילו פעולות משטרתיות ניתנות
עקרונית להידחות לימות החול ,למוצאי שבת או ליו ראשו .
והערה לסיו :ברי כי כל המסקנות וההמלצות דלעיל באות בחשבו א -ורק א תהיה
מוטיבציה מתאימה בקרב אנשי משטרה .רק א ימצאו שומרי שבת בשורות המשטרה
אפשר יהיה לבחו את ההמלצות הלכה למעשה ולהתקד אטאט להגשמת חזו "מדינת
התורה".

