
 חיים קורות –יחזקאלי  פנחס ר"ד

 

 התמחות תחומי

 ושא)נ  ציבוריים  גופים של אפקטיביות 
 (; הדוקטורט

 ;רשתות ארגוניות 

 המערכות תורת בתחום שונים יישומים 
 ;הכאוס ותורת הרשתות תורתת, המורכבו

 וארגוני אסטרטגי ייעוץ; 

 ייחודיים פרויקטים ניהול; 

 בארגונים "וייצור"ו ידע ניהול; 

 החוק אכיפת מערכת של קרובה היכרות 

 ;מרכיביה בין והממשקים

 ותורת הרשתות המורכבות, תורת המערכות אקדמית: תורת הוראה 

 .לאומי ביטחוןק; החו אכיפת מערכתם; הכאוס, ניהול מתקד

 

  ניסיון

 במורכבות עוסקת" ידע ייצור" חברת ל"מנכ: 2014 באפריל 4 -מה 
 והעורך הבעלים והוא - בכיר ובניהול חוק באכיפת, לאומי בביטחון

 :זה בשם ידע אתר של הראשי

http://www.ידע.com 

 ובעבר גם באוניברסיטאות: בן מרצה מן החוץ באוניברסיטת חיפה ,
    שמעון .גוריון, האוניברסיטה העברית; והמכללות, רופין וסמי 

 ספרים:  המונמחבר של ש 

היסטוריים, סוציולוגיים,  היבטים ושיטור משטרה ללימודי מבוא .1
 (; 2004המשטרה ) בעבודת ואירגוניים פסיכולוגיים

 ; (2007) בניהול חדש המורכבות, גורם המערכות תורת .2

 (;2007אופן הטיפול של מדינות דמוקרטיות במרי אזרחי אלים ) .3

 פרשת על מינהל ציבורי –בין ארגוני  פעולה לשיתוף מאנוכיות .4
 (; 2007דרכים )



 (; 2010הביטחון הלאומי ) על והשפעתה שלטונית שחיתות .5

 (; 2012) הצבאי הארגון של אנטומיה .6

 (;2013תופעת התוצאות הבלתי צפויות והשלכותיה ) –צים "תב .7

8. Real Life Is Not Linear (2013.) 

  ,רדיו ותוכניות אקדמיים עת כתביעורך של עשרות ספרים נוספים 

 חוק; ואכיפת לאומי ביטחון בתחומי )משודרת אוניברסיטה(

  2005  מערכת של: יזם משותף )2014עד DNA-7 ביחד, רשתי לאבחון 
(, 2014 באפריל 4 -ה עד 2012 באפריל- 1 מה; ולאחר מכן )(רזי עפרון עם

 מפתחת החברה) TECIטק -מנכ"ל, נשיא ומנהל הפיתוח של חברת ההיי
 . (ארגונים של לאופטימיזציה ממוחשבות מערכות

 2007-2000 ,אסטרטגי למחקר המרכז ראש: מדריך ולאחר מכן 
 .שלה הידע ומנהל ל"צה לאומי לביטחון המכללה של ולמדיניות

 מרכזיים: ראש משנה. תפקידים ניצב בדרגת לשעבר משטרה קצין 
 ; מפקד1/12/99עד  1/9/95 -במשטרה מ קהילתי לשיטור המחלקה

(; 1990-1989(; מפקד משטרת אופקים )1993-1990שבע ) באר משטרת
 (. 1988-1986מפקד משטרת ערד )

 ( מרצה אורח במכללה למודיעין הגנתי, אבוג'ה, ניגריהDefence 

Intelligence College, Abuja, Nigeria) 

 חבר בהנהלות של גופים ציבוריים: של המאה הקודמת:  90-בשנות ה
 לשלום הלאומית המועצה של המורחבת סם באר שבע; ההנהלה אל

 .הילד

 ( 2011ייעוץ אסטרטגי במשרד לביטחון הפנים .) 

  עירונית ומשטרה קהילתי שיטור לבחינת הוועדה : רכז2006יוני 
 .)"ועדת טרנר"(

 1996 חבר הצוות האסטרטגי לשינוי מדדי הערכה וכלי ניהול :
" יעדים לפי שיטורשל שיטת "במשטרת ישראל; המפתח והמוביל 

 (.Policing by Objectives( )1999-1996במשטרה )

 

 פעילות התנדבותית

  חבר הוועדה המייעצת לראש האגף לתחזוקה לוגיסטית 2015מינואר :
 )אט"ל( במשטרה;

 אסיפה הכללית של המכללה הטכנולוגית בבאר שבע.ה: חבר 2010 -מ 
 



 השכלה

 גוריון בן אוניברסיטתת, ההתנהגו למדעי במחלקה דוקטורט פוסט 
 פרשת רקע על במשטרה ופוליטיקה מנהל "יחסיבנגב. הנושא: 

 .ליזין פרדפ' פרו בהנחיית, הרצל שפיר" ל"המפכ הדחת

 Ph.D. :באר ,בנגב גוריון בן אוניברסיטת ,הבריאות למדעי הפקולטה 

 ההיבט :מוזנח המוכה הילד תופעת": הדוקטורט נושא .שבע
 מרגלית כרמי' פרופ בהנחיית' יוסף פליסקין, פרופ", מנהלי הארגוני

 ופרופ' ראובן אלדר.

 M.Sc.גוריון בן וניהול )מינהל רפואי(, אוניברסיטת תעשיה : הנדסת 
 הריפוי של הטיפולית החשיבות אמידת" הגמר: עבודת בנגב. נושא

 ר"ד בהנחיית ",שבע בבאר הנפש לבריאות המרכז בעיסוק במסגרת
 ' יוסף פליסקין.ופרופ ברנון שלמה

 B.A. ,בנגב גוריון בן אוניברסיטת: כלכלה. 

  :קמפוס תל אביב.למנהל המכללהקורס ייעוץ ארגוני , 

 1989 :ישראל משטרת של ומטה לפיקוד הקורס בוגר. 

 

 פרסים

 1990 ,1991 :הציונית ההסתדרות מטעםם, לדוקטורנטי מחקר פרס 
 ;העולמית

 1993 :לטיפול מודל: העבודה. ולפיתוח למחקר המשטרה שר פרס 
 ובעבירות בסמים שימוש בעבירות, שבע באר בתחנת משולב מערכתי
 ;זוג בני בין אלימות

 1991 :בכל הנגב במרחב צטיינתנבחרה מ שבע בבאר המשטרה תחנת ,
 תחומי העשייה;

 1987 :בכל הנגב במרחב צטיינתנבחרה מ בערד המשטרה תחנת ,
 תחומי העשייה;

 

  



 אישיים פרטים

 לסיגלית נשוי. 

 ולדור לדניאלן, ליונת אב . 

 אביב בתל הרצליה הגימנסיה בוגר . 

 1955, חדרה יליד. 


