
"ייצור ידע"





  הוא מודל לתכנון ולניהול

ולבחינת יכולת  אסטרטגי

להתמודד עם  הארגון

משתנה  , סביבה דינמית

במהירות

 השיטה מנתחת את

הסביבה הפנימית  

ועל  , והחיצונית של הארגון

בסיס הניתוחים מעריכה  

את סיכוייו של הארגון  

.  להצליח



יתרונות ונכסים שיש לארגון יחסית  (: Strengths)חוזקות 

.למתחרים

מה אפשר לשפר . מגרעות, חסרונות(: Weaknesses)חולשות 

.בהשוואה למתחרים

סיכום מגמות חיוביות חדשות  (: Opportunities)הזדמנויות 

פנימית ואצל  /שנוצרו כתוצאה משינוי בסביבה החיצונית

.הלקוחות

,  הפרעות ממתחרים, מכשולים, מגבלות(: Threats)איומים 

סיכונים ומגמות שליליות שנוצרו כתוצאה משינוי בסביבה  

.החיצונית ואצל הלקוחות



חוזקותלהפוך ה

;  ליתרון יחסי

 חולשותלהתגבר על  ;

 הזדמנויותלנצל;

איומיםלהילחם ב.





!איכות כוח אדם מצוינת1.

,  תשתית והכרת שטח מעולה2.
יותר מכל גורם אחר בתוך  

!ישראל
, יכולת גילוי בתחום החקירות3.

בעיקר  , מהטובות בעולם
.ברמה הארצית

בשיתוף פעולה מובילה 4.
מערכתי

,  אפקטיבית בהשגת מטרות5.
שניתן להתכונן אליהן מראש 
.ולבצען בסביבה יציבה יחסית



דווקא העובדה  

הזו מייצרת  

כיוון שכל  , תסכול

הפוטנציאל הזה  

בשיטת  מתבזבז 

הפעלה שגויה  

ובתרבות  

ארגונית איומה  

!ונוראה



 מה שהם פוגשים בדרך כלל לאכי זה

...ברחוב

 בתחתית סולם העדיפויות  אבל האזרח הוא

והשוטרים שמוצבים מולו ; השל המשטר

;  בהתאם

רבים מתוכם אינם מתאימים , ובאמת

!לתפקידם



 איפה יחביאו
?אותו

  במרכז השירות
.  לאזרח כמובן
הוא יהיה זה 
שיפגוש את  
בעל הבית 

...האזרח, שלו



אזלו השיטות 
להזרים למשטרה 

; אנשים מבחוץ
ומנישואי קרובים  
תמיד יש תוצרים  

...פגומים

איןו;מביניםלא
...להצטערשכל



שכר

יכולת 

מקצועית 

ומנהיגותית





Audrey Shemesh :  פוסט שקצת מביך אותי
אבל הכרת , ברמה האישית והנשית לרשום אותו

היום נתקעתי בירושלים בלי  . התודה גוברת ללא ספק
דלק ברכב וביני לביני החלטתי שאני מאמינה שזה  

מיד לאחר מכן ניגשתי לשני השוטרים  . קרה לטובה
ושאלתי  מ ירושלים "יוסף הללי ושלומי אמאר מיס

ללא כל היסוס עם חיוך גדול  , היכן יש תחנת דלק
!!!  ובאדיבות רבה הציעו לי עזרה ונסעו להביא לי דלק

רציתי להודות מקרב ליבי לשני השוטרים המקסימים 
חשוב לזכור שיש הרבה שוטרים טובים  . האלה

אשמח אם תשתפו  . שעושים טוב לאזרחים הפשוטים
!תודה. את הפוסט



תארו לעצמכם שכל שוטר במשטרה היה עושה

,  מעשה טוב אחד לבעל הבית שלו
...ביום, האזרח











ובתקופת  
ל  "המפכ
רוני 

אלשיך  
אף  

השתדרגה
!מאוד





זו חוכמת חיים של  
ארגון רדוף 

בתקשורת אימץ  
את הגישה של  

:יל'רצ'וינסטון צ
עדיף שישתינו  "
סליחה על )

מתוך ...( הביטוי
;  האוהל החוצה

ולא יישארו בחוץ  
וישתינו מבחוץ 

"פנימה



שאיתו  
המשטרה  

מתחרה על  
תקציבים ועל  

תשומת לב  
ניהולית 
במשרד 
לביטחון 

הפנים  



שניתן להתכונן  

מראש אליהן 

ולבצען בסביבה  

יציבה יחסית  

ללא )

...(הפתעות











...לאבדן דרךשגרמה לה 



תורת ההפעלה 
המיושנת שלה

היותה ביורוקרטיה  
100מזדקנת בת 

המשך של המשטרה 

,  המנדטורית הבריטית

שמעולם לא בוצעה בה 

רפורמה משמעותית  

...מוצלחת כלשהי

לא רק שהיא הופכת , בכך

היא מזנה . ללא רלוונטית

ומשבשת את מערכת 

.אכיפת החוק כולה



קרע קשה עם  
הפוליטיקאים

קרע בלתי ניתן  
עם  , לאיחוי כמעט
הציבור

הוא  . הציבור התעורר

י המערכת "נתמך ע

ואיננו מוכן  , המשפטית

לשאת יותר את מעמדו  

הנוכחי בעיני השוטרים

מאז ימי רוני אלשיך  

המשטרה מזוהה עם  

צד אחד של המערכת  

הפוליטית





תורת ההפעלה 
המיושנת שלה

היותה ביורוקרטיה  
100מזדקנת בת 

המשך של המשטרה 

,  המנדטורית הבריטית

שמעולם לא בוצעה בה 

רפורמה משמעותית  

...מוצלחת כלשהי

לא רק שהיא הופכת , בכך

היא מזנה . ללא רלוונטית

ומשבשת את מערכת 

.אכיפת החוק כולה



"ייצור ידע"



מאידך גיסא 

היא סותמת 

את 

המערכות  

,  האחרות

מזנה והורסת  

!אותן



אפקטיבית פחות  היא 

ופוגעת מאוד  

באפקטיביות של 

המערכות הגדולות  

הבאות אחריה בפס  

בתי המשפט  : הייצור

.ובתי הסוהר



יכולתה של המשטרה  : כי פס הייצור נסתם? למה

לעצור ולהגיש כתבי אישום לעולם גדולה מזו של , לחקור

...בתי המשפט לשפוט ובתי הכלא להכיל



הפנימייםסטטיסטייםהצרכים ה.

 אבל ; אמנם תאונות הדרכים עלו)ח"כסתצרכי

אמנם הפשיעה עלתה ; האכיפה גדלה בהתאמה

אבל המעצרים עד תום ההליכים ואחוזי הגילוי  

...(עלו

 מנסה לבנות לאשבו היא בכלל חוסר מקצועיות

ולפתור  ; מנגנוני טיפול אלטרנטיביים קהילתיים

.בעיות מחוץ למערכת האכיפה



חישבו מה היה  

קורה למנהל  

תחנה בפס ייצור  

תעשייתי שהיה  

את סותם

...המערכת





68%בהסדרי טיעוןמהתיקים מסתיימים.

שבחלק מסוים של המקרים  , קיים חשש וודאי

.הרשעות שוואלהדבר גורם

שולטת בכל' מסחרה'ה  .

ופיתוח גישה צינית ובוז , אובדן אמון

אף אחד כבר לא מדבר על  : למערכת

... צדק







ויוצרת  ... 

תחושת  

הפקרות בבתי  

!המשפט



תופעת  

הדוחות 

הכוזבים

והשוטרים  

המתעללים



הגבירה המשטרה  1992-ב

.  את אכיפת התנועה בירושלים

  מעשה שלכאורה נתפס נכון

כולל  )וחיובי מבחינה ציבורית 

הוצאת כל אנשי , פרסום

ויתר  , המשרדים לשטח

שמייצרת המשטרה  " עינויים"ה

...(.  לשוטריה ולציבור גם יחד



  השופטת שהגיעה לעבודתה

המשפט לתעבורה  -בבית

מצאה , 11/5/92-ב , בירושלים

עצמה במצב בו עליה לדון בלא 

.  מקרים באותו יום600-פחות מ 

כי כל  , החליטה השופטת, בצר לה

, שיודה בעבירה שיוחסה לו, נאשם

.ייקנס בשקל אחד בלבד



ואחר כך הם  

–ימכרו לנו 

–או לעצמם 

שעוד אכיפה  

יוצרת 

...הרתעה



ואז בלית  . כמובן

משחררים  , ברירה

לחצים בדרכים  

תקני  מלאכותיות כמו 

שחרורים  ו, כליאה

ועודועוד מנהליים

שמביאות  , המצאות

דלת למצב של 

. מסתובבת



מפעל 

הזבל 

ושריפת  

הכספים  
...חוגג



 רק  שבתי המשפט ובתי הכלא הם

מתוך מגוון כלים שבהם  כלי אחד 

;יכולה המשטרה לעשות שימוש

 כמה נמצאים  לאמה שחשוב זה

!מיאלא ', בפנים'



 כל  לשם מה

ההוצאה  

הציבורית  

העצומה אם  

בכל דלת 

?מסתובבת

מרוויח מזהמי?



כינוי למכלול פעולות 

הסרק המבוזבזות של  

שאינן  , מערכת

כשלים  : מייצרות ערך

בזבוז  ; ונפל בפס הייצור

, בזמן, באנרגיה, בחומר

ובמאמצים  , במקום

.  פקידותיים וניהוליים





' תשאלו למשל את פרופ

וייסבורדדויד 

מהאוניברסיטה העברית  

שקיבל על זה  , בירושלים

את הנובל של 

הקרימינולוגיה ושכל  

משטרות העולם מחזרות  

חוץ ממשטרת  , לפתחו

...  ישראל



  המשטרה לא תרגמה
אותו ולא הכריחה את 

...אנשיה לקוראו
  משרדו של פרופסור

100נמצא וייסבורדדויד 
...  מטר מהמטה הארצי

לא מרימים , אבל
...טלפון





התמקדות  
שיטור )בשטח 

(  מבוסס מקום
,  ובאזרחים

במקום  
בעבריינים  

שיטור מבוסס  )
זולה  , (עבריין

ורווחית הרבה  
!יותר



  מודל זה הוא מודל אקדמי

.ולא משטרתי, מדעי

ריכוז כוחות ומשאבים  : עיקרו

אזורים או  ,באותן נקודות

מצבים בהם יש פעילות  

,  עבריינית חוזרת ומשמעותית

סוג עבירה  , מקום, על פי זמן

.  וכדומה

  השיטה מעבירה את המיקוד

מהעבריין לאזור גאוגרפי  

.  מוגדר



 צוות בילוש שתופס עבריין

בתחילת המשמרת  

כ "מושבת למעשה אח

כשכל  , ויוצא מהשטח

המאמץ עובר לחקירה 

, דוחות: ולתיק הפלילי

.  שרשרת סם כדומה

זה לא כלכלי וגם , לכן

.סותם את המערכת



צריך 

לטפל  

בכוורות 

ולא לרדוף  

אחרי  

הדבורים



17/4/15, ימים7, ידיעות אחרונות



איך זה קורה שהמשטרה  

?מזייפת ככה

...זה מאזן העוצמה טמבל

דומיננטיות היתר של 

מנוונת  החקירות המשטרה 

את מערכי הסיור  

תורות  וומעלימהוהקהילה 

הפעלה שעשויות לחזק  

...אותם



תורת ההפעלה 
המיושנת שלה

היותה ביורוקרטיה  
100מזדקנת בת 

המשך של המשטרה 

,  המנדטורית הבריטית

שמעולם לא בוצעה בה 

רפורמה משמעותית  

...מוצלחת כלשהי

לא רק שהיא הופכת , בכך

היא מזנה . ללא רלוונטית

ומשבשת את מערכת 

.אכיפת החוק כולה



שלטת-שכבה מועדפתשתיהן  ,

סגורה בדרך כלל כמעט לחלוטין  

שאנשיה  , ליתר חברי הארגון

מחזיקים במירב העוצמה הארגונית  

.ובתהליכי קבלת ההחלטות בו

נוצרת מגורמי הליבהאריסטוקרטיה  ;

מגורמי השירותים  ואוליגרכיה

;בארגון

נוטה להפוך עם הזמן  אריסטוקרטיה

!לאוליגרכיה





גם המנגנון 
הביורוקרטי

גם החקירות

שמסרס את מערך  

הסיור ואת המשמר  

האזרחי והמערך  

הקהלתי

שמסרס את יחידות  

תחנות  : השטח

המשטרה  

הטריטוריאליות



ל בדומיננטיות המוגזמת של  "תופעה דומה קיימת בצה

ל ובמשרד הביטחון"חיל האוויר בצה

שהביאה  

להתנוונות  

חילות היבשה  

ולהשתלטות  

תורות הפעלה 

לא רלוונטיות  

על חבורת  

הפיקוד



שחי את חייו בצל  , יעקב

הטראומה של אבדן בנו  

מאחל , האהוב יוסף

לנכדיו המועדפים את 

: החשוב מכל בעיניו

!שרידות
האלוף יצחק בריק כותב על כך  

!'ייצור ידע'באתר בהרחבה 





ארוחות  אין-ובכך ש

!חינם



ראש קטן וגוף  •

גדול מאוד

עצלות וחוסר  •

;יכולת

;אובדן גמישות•

סכנת  •

התפוררות  

ואובדן  

רלוונטיות



"  שלטון הנהלים"-ו" שלטון הביורוקרטיה"1.

;(אוליגרכיה)

!גרועיםמקבלי החלטות כ"בדרארגונים צבאיים הם 2.

!יכולים להיות יעיליםלאארגונים צבאיים 3.

,  (ילי'לא אג)גמיש מבחינה אסטרטגית לאארגון צבאי 4.

!בנוי להפתעותלאו

פ פנימי  "מקשות על שתמלחמה על טריטוריות 5.

;וחיצוני

;ערוצי תקשורתהתפוקקותמידע ומעודףסובלים מ6.



"ייצור ידע"



"מפעל הזבל"1.

היעדר היזון חוזר  2.
פער  "בזמן אמת ו

;"רלוונטיות

שלטון הנהלים  3.
פרוצדורה לפני  "ו

;"מהות

התרבות  , אוי4.
!הארגונית



כינוי למכלול פעולות 

הסרק המבוזבזות של  

שאינן  , מערכת

כשלים  : מייצרות ערך

בזבוז  ; ונפל בפס הייצור

, בזמן, באנרגיה, בחומר

ובמאמצים  , במקום

.  פקידותיים וניהוליים







 בתי המשפט וסתימתםהזנייתכמו;

כמו הפיכת בתי הכלא לדלת מסתובבת;

כמו ציד אנשים למטרות של סטטיסטיקה משטרתית;

  כמו עבודה של חוקרים רבים על תיקים שדינם

;להיסגר

 כמו עבודה אדירה שמושקעת בתיקים המוגשים לבית

משפט של עבריינים שפשוט נעלמים ואינם מאותרים

ועוד, ועוד, ועוד...



"מפעל הזבל"1.

היעדר היזון חוזר  2.
פער  "בזמן אמת ו

;"רלוונטיות

שלטון הנהלים  3.
פרוצדורה לפני  "ו

;"מהות

התרבות  , אוי4.
!הארגונית



היזון חוזר משוב

feedback

(מילים נרדפות)



עסקנו בכך 

בהרחבה  

: בפרק

מיהו המבקר "

האמיתי של  

"?המשטרה



שלילי חיובי

מביא את המערכת  

למצב טוב יותר  

מהמטרה שהייתה  

צריכה להשיג

מתקן סטיות 

במערכת בדרך 

למטרה



"ייצור ידע"

בזמן  ללא היזון חוזר 

שישפיע על , אמת

היא  , השגת המטרה

פער נקלעת ל

ומתנתקת ; רלוונטיות

!מן המציאות



הארגון רלוונטי לסביבה

למרות שהמציאות  

הארגון  , השתנתה

ממשיך לפעול על פי  

המציאות הקודמת

המציאות החדשה

שינוי  : היסט

גדל והולך 

בתפיסת  

המציאות

פער רלוונטיות הולך 

וגדל

מציאות נתפסת על ידי הארגון

המציאות משתנה



אז הוא לא "

למד שום  

לקח

ואין לו שכל 

גם  

..."להצטער



...אבדן דרךהתוצאה היא 



"מפעל הזבל"1.

היעדר היזון חוזר  2.
פער  "בזמן אמת ו

;"רלוונטיות

שלטון הנהלים  3.
פרוצדורה לפני  "ו

;"מהות

התרבות  , אוי4.
!הארגונית



שלטון הנהלים", בתורת הארגון"

שבה  , נחשב למחלה ארגונית

–אוליגרכיההארגון נשבה על ידי 

,  שולית למטרותיו, קבוצת כוח

.  המשתמשת בו לתועלתה

  המונח נטבע על ידי המומחה

הארגוני החשוב ביותר בסוף המאה  

,  העשרים ותחילת העשרים ואחת

ס'אדיגיצחק ' פרופ



מציפים את ' ביורוקרטים'ה

הארגון בנהלים ומסבכים כל 

ובאופן כזה יוצרים מצב ; דבר

; שבו נזקקים להם כל העת

למרות שתרומתם מצויה  

ביחס הפוך לשיעורם 

.בארגון





השכל הישר 

הולך לאיבוד  

בסבך  

פרוצדורותה



"מפעל הזבל"1.

היעדר היזון חוזר  2.
פער  "בזמן אמת ו

;"רלוונטיות

שלטון הנהלים  3.
פרוצדורה לפני  "ו

;"מהות

התרבות  , אוי4.
!הארגונית



חוקה. אנחנו פטורים מעולו. זלזול בחוק1.

בדרך להשגת  כמכשולנתפס לעיתים 

.אפקטיביות בעבודה

אנטי אינטלקטואליזם ובוז ללימוד ממוסד 2.

..."(.לשטח יש חוקים משלו)"ולמקצוענות 

;תרבות השקר והחיפוי3.

.השימוש בכוח4.

.וקוד הנאמנות5.



"ייצור ידע"





הציבור: ונתק עם בעל הבית





קרע משמעותי : איום אקוטי

הציבור: עם בעל הבית



שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

מתישלה 

איךלאכוף ו



לגיטימציה  
ציבורית

אמון ציבורי

,  בין היתר, הוא נוצר

כשהיא מגבילה את עצמה 

באכיפה בגבולות  

הלגיטימציה הציבורית

ההכרה הציבורית שהמשטרה  

רשאית לבצע פעולה או להחזיק  

כולל אכיפה של  , בזכות כלשהי

. חוקים

לגיטימציה ציבורית איננה 

!לגיטימציה חוקית



קיצוצי  

עתק 

בתקציבי  

משטרה 

והעברתם  

לגופים  

חברתיים  

ולמוסדות  

רווחה





אנו מפרסמים אלפי גיליונות משמעת "

שמשטרת ניו יורק החביאה , של שוטרים

..."במשך שנים



"ייצור ידע" "ייצור ידע"

הרחבנו על 

כך בפרק 

העוסק 

בתחליפים 

למשטרה  

...הלאומית



והמשטרה  
נשארת עם  

האחריות  
ומשלמת 

את 
...המחיר



 תחומי  :וירטואלייםנכסים

, סמכויות, תפקידים, עיסוק

.ידע וכדומה, תחומי אחריות

 נאמנים: אנושייםנכסים  ,

;תומכים וכדומה

 כמו שטחי  פיזייםנכסים

משרדים  , כלי רכב, קרקע

;וכדומה



...'על הפנים, 'גם מעמד השוטרים



וחוסר הבנה  

שמדובר  

בפצצת  

מצרר  

שיכולה 

להתפוצץ  

...בכל רגע



יצחק  

' אהרורוביץ

ניסה למנות 

את אורי בר 

לב  

...ונכשל



מני יצחקי 

: סאולבנצי

סידרתי לך  "

את  

"...לות"המפכ













הזמן  , אבל

פועל לא

לטובת  

!המשטרה



"ייצור ידע"


