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חיים  אינםארגונים 

ואלה  ; לנצח

,  שמאריכים ימים

מצטיינים ביכולת  

הסתגלות מהירה 

...  למציאות משתנה



, אבל, הייתה חברת הטלפונים הטובה בעולםנוקיה

איבדה נתחי שוק עצומים כיוון שלא התאימה עצמה בזמן 

...למסכי המגע החדשים



חברת מחשבים  

(Apple )  הגדירה

מחדש את שוק 
...הסלולר

ICQ הפייסבוקבעידן...

לא לות"מושוק ה

את " לאכול"יודע 
לדיגיטלהמעבר 





תוך שנתיים פיתחו חברות אחרות מוצרים  

...והחברה איבדה את המומנטום, דומים



זה נכון גם 

לארגונים  

בשירות  

אבל , הציבורי

...לאט יותר



 החל ההמון לדרוש את פירוק

.והפסקת מימונה; המשטרה

יצא אל , ייקוב פריי'ג, ראש העיר

אבל  , המפגינים וניסה לפייסם

.  הביע התנגדות לפיזור המשטרה

הוא סולק מההפגנה  , בתגובה

הושפל ועבר  , בלחץ המפגינים

.קשה ברשתות החברתיותשימינג

ליסה בנדר, ראש מועצת העיר  ,

הודיעה על פירוק המשטרה

https://www.ידע.com/wp-content/uploads/2014/06/רצח-גורג-פלויד.png


מביא  אבדן האמון , אבל

לדרישה תקיפה לרפורמות  

בצד קיצוץ  ; במשטרות

:  תקציבים משמעותי

לס  'גם ניו יורק וגם לוס אנג

קיצצו תקציבים מהמשטרות  

והעבירו אותם לפרויקטים  

.חברתיים וקהילתיים





אימצה ישראל  , בחוק זה

מודל ההפרטה  את 

.הרחב ביותר הקיים

 זכתה  2005בנובמבר

חברה בבעלות אפריקה  

במכרז  ומנרבישראל 

להקמתו והפעלתו של בית  

,  הסוהר הראשון לניסיון

.  שנים25במשך 



,  ומנעה ממנו מלהפוך

לרגולטור  , עם הזמן

המפקח על קטן

המתבצעת , הכליאה

,  על ידי חברות פרטיות

.הטייקוניםבבעלות 





קורסהוא . 100השירות הציבורי שלנו בן 

פער רלוונטיותלתוך עצמו ושוקע ב



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



תחשבו למשל על משרד החינוך  

שלו במהלך  הזויותוההחלטות ה

...הקורונה







יסודות  ללא

דמוקרטיים

!



לשנותנסיונות
המשטרהאת

כברמתבצעים
-מיותר 30 
!שנים

עלסוכלוכולםהיוםעד
הארגוניתתרבותהידי
המשטרהשל



את  לשנותל רוזוליו ניסה "המפכ

ש"הגרתרבות המשטרה בעזרת 

הגיוס הרב  •

שכבתי של 

אקדמאים וקציני  

.צבא למשטרה

,  עלתההרמה•

התרבות  

...נשארה



ל יעקב טרנר הקפיץ את "המפכ

ולשווא-השכר ושינה את המדים 



ל אסף חפץ ניסה לשנות את תרבות  "המפכ

המשטרה עם השיטור הקהילתי ונכשל



יצחק  

' אהרורוביץ

ניסה למנות 

את אורי בר 

לב  

...ונכשל



מני יצחקי 

: סאולבנצי

סידרתי לך  "

את  

"...לות"המפכ



זוהי פצצת  

מצרר  

שיכולה 

להתפוצץ  

...בכל רגע



יכולה  אינהמשטרה 

לאורך זמן  , לפעול

אינהובטח ש–

יכולה להיות  

ללא–אפקטיבית 

!גיבוי



בשני  איבדהאת הפוליטיקאים היא 

...העשורים האחרונים



ועל אחת כמה וכמה  , מזמןאבודהציבור 

...2021אחרי אירועי מאי 



אבדן אמון
אבדן  

לגיטימציה

;  אבדן היכולת לפעול: התוצאה

!תחליפיםנוצרים , ואז





רק 

שכשהתהליך  

,  הוא איטי

פשוט  

...מתרגלים
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מיסוד הפיקוח העירוני  

חוסר הרצון של "בגלל 

המשטרה לעסוק  

"...בזוטות

אלה שורשי  

!   השיטור העירוני



–הפיקוח העירוני 

שנדחה בבוז  

כעבודה בזויה על  

–ידי המשטרה 

, החל לגדול

להחכים  

ולהשתפר עוד  

...ועוד



המשטרה מרימה 

את הכפפה וממנה 

"וועדת בכר"את 

מימון שוטרים ואמצעים ": סוכריה"ה

על ידי הרשות  ( רכבים, מבנה)



הנהגה עירונית של הפעילות המערכתית להשגת  •

;איכות חיים

;מוקד עירוני משותף לכל גורמי ההצלה•

קבלת אישורים עד –מהפיכה בתפיסת השירות •

;הבית

–שוטרים –שמירה משותפת על הסדר הציבורי •

;מתנדבים–פקחים 



תיקון תקנות  )פקחים ומתנדבים מכווינים תנועה •

;(תעבורה

פעילות משותפת נגד עבירות רכוש בדגש  •

;ר"לשבל

;ותוצאות חיוביות, ליווי מחקרי של התהליך•

;רישוי עסקים•

;אבטחת מוסדות חינוך•

אל "טיפול מרוכז בנושא חינוך ונוער תוך שילוב •

אכיפת חוקי עזר; "קשב"ו" סם



אנחנו יכולים טוב יותר  "–זרעי השיטור העירוני 

(...צ"ראשל, מאיר ניצן" )וזול יותר



  בכסף של שוטר אחד אפשר לממן שלושה פקחים

;אקדמאים

לשבצם  , ובאופן כזה; אפשר להעסיקם במשרות חלקיות

ולא בהתאם לצרכים  ; בשעות שצריך אותם, באופן גמיש

.ביורוקרטיים

קולטים מהר והמשטרה, הם חכמים? ולגבי המקצועיות  ?

אחד של ' בגלל החוק מס; ממילא איננה מקצועית

שההשכלה המקצועית איננה  , התרבות הארגונית

...ושלשטח יש חוקים משלו; רלוונטית לעבודה בשטח



הגיב מהר לפניות אזרחים והיה  -בניגוד למשטרה –המוקד העירוני 

!ממוקד בפתרון בעיותיהם



:  אבסורד

משטרה גדולה  

רווחית לראשי 

הערים אך מהווה  

הוצאה עצומה 

...  י"למ



חתירה לשליטה על 

:המשטרה

(רעננה)בילסקיזאב •

(אשדוד)צילקרצבי •

(צ"ראשל)מאיר ניצן •

גישה מערכתית לשיפור  

:איכות החיים

(הרצליה)יעל גרמן •

(עדי אלדר)כרמיאל •

מערכתיות  : הכלי

פ"ושת

עוצמה: הכלי



השגת השפעה דרך  

סיוע בכסף ובאמצעים

האם זה היה מצליח  

בן  "היו התחנות , לולא

?במשטרה"חורג



פיירברגרוני שרטוב ומרים 

ראשי ערים : אבסורד

נדה 'נבחרים על אג

, של איכות חיים

כשהכלי העיקרי לכך 

!לא נמצא בידם



:  מתעמתת עם עבריינים בכיריםפיירברגמרים 

( 2008ספטמבר )ל "אבוטבול זצפרנסואה

סכין בגבאתה זה שתוקע "

...של נתניה



השליטה במשטרה  

!   כאינדיקטור מנהיגותי





נולדה על רקע "... 

התחושה הציבורית  

הקשה של כשל  

בטיפול  מערכתי 

בתופעות של פשיעה 

"ואלימות

יעקב טרנר



המפקח  , פ ראש העיר"תדירקטוריון עירוני •

;על המשטרה

שוטרים פקחים כהכנה לשיטור כוח משולב •

;עירוני

של משטרה עירונית בעיר בינונית ניסוי•

.ובעיר גדולה



במדינת ישראל  

הייתה ותהיה רק  

–משטרה אחת 

!משטרת ישראל

קראדימשה 

?האמנם



גיוס היועץ המשפטי •

;לממשלה

ניצול גל השחיתויות  •

,  ברשויות המקומיות

2010-2009

שילוב השיטור העירוני  •

במסגרת המשטרה





  האם לדעתך הקמת משטרה עירונית בערים הגדולות
?תתרום להגברת הביטחון האישי של התושבים

74%מאד/תתרום במידה רבה

19%לאכלל/תתרום במידה מועטה

1%תפגע בביטחון האישי

6%לא הביעו דעה

מגמות בתחושת הביטחון האישי  ( 2007)המכון למחקר ביטחון הקהילה : מקור
23מ "ע' צ בשותפות מכון סמית"ראשל, למינהלהמכללה , בישראל



פירוק  

משטרת  

ישראל  

כהבטחת  

!בחירות
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.עובדים120-ומנתה כ 01.07.05החברה לביטחון הוקמה בתאריך 

".סיירת ראשונים"החברה הוקמה על בסיס 

.לחזק את תחושת הביטחון של הציבור בשל פיגועים ואירועי התאבדות-הרקע  להקמת החברה 

.ניידות בכל האזורים3בתחילת הדרך היו בעיר 

.עובדים250כיום החברה מונה  

.בתי אב74,000-תושבים שהם כ247,000-החברה נותנת שירות ל 

.שלושה אזורי תעשייה

.תלמידים49,000-כ כ "סה, מוסדות חינוך433

(.חוף הים)שלושה אזורי בילוי מרכזיים -בתי עסק 7,200-כ

.  24/7כיום יש שמונה ניידות בשישה אזורי סיור 
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אגף הגבייהאגף ביטחון

משאבי אנוש
והכשרות

מבצעים

חשבת

ל"סמנכ

ח"פס/ח"מל

לשכה

המכללה
אכיפת חוקי

תנועה וחנייה

אגף חירוםאגף סיור ושיטור

רישום 
ותפעול

סגן

רכש
תחבורה

ואפסנאות

פניות 
הציבור 

לוגיסטיקה

ל"עוזרת מנכ

מניעת אלימות

רכב נטוש

ל"מנכ

מחשוב
ותקשורת

מטה בטיחות 
בדרכים

בטיחות בדרך

ל"מחסני צה

מצילה

שירותי חירום
צ"מוסדאבטחת 

בטחון. ק

גרירת רכב

חניון רכב גרור

יועץ משפטי

הכנסות וגבייה

פ"הוצל

תווי דייר

מפעל ראוי
נשק

חניוניםרשות החנייה

ל"זד

הבנים

חניון רכב כבד

(עונתי)חוף הים

1ס"יח

2ס"יח

3ס"יח

נוער' יח

צוות איכות הסביבה

(עונתי)ביטחון חוף הים 

מפקחים אזוריים



יושב ראש 

ראש העיר 

מר דב צור

"ראשונים ביתנו"סיעת 

אבשלומובמר יצחק 

ס"סיעת ש

מר מאיר מוסרי

עובדת עירייה 

קרן ברוס' גב

"הצעירים + הירוקים "סיעת 

קינסטליךמר רז 

ר דירקטוריון  "מ יו"מ

"פז"סיעת 

גנותסוריןמר 

"רק ראשון"סיעת 

מר ציון כהן

עובד עירייה 

מר איתמר לוי

דרך חדשה"סיעת 

"עם הירוקים

שלווה כהן' גב

"רק ראשון"סיעת 

מילשנסקימר שי 

התנועה החברתית "סיעת 

"הירוקה

ר אפי משה"ד

עובד עירייה 

מר אחיקם ראובן

עובדת עירייה

אילנה כהן' גב

עובדת עירייה

מירב מדמוני' גב



"ראשונים בביטחון ובסדר ציבורי"

להיות חברה עירונית מובילה במתן שירות 

,  איכותי בתחומי הביטחון והסדר הציבורי

.תוך חדשנות ומצוינות ליצירת אקלים עירוני בטוח

הערכים עליהם מושתתת החברה הינם 

.  יושרה ולכידות, חדשנות, מצוינות, שירות



.אכיפה בהתאם לחוקי העזר העירוניים, וונדליזם, מניעת מטרדי רעש

.הכוונה והזרמת תנועה ברחבי העיר, אכיפת נושא החנייה בעיר

.ניהול החניונים העירוניים בעיר

.בניית מערך חירום ותרגולים שוטפים לקראת מוכנות לשעת חירום

.אבטחת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור בעיר

.חות הנרשמים בחברה"גביית הדו

.'וכותלונות ציבור , מבצעים, עיסוק בהדרכות



.מיזוג יכולות גורמי הביטחון העירוניים תחת קורת גג אחת

.חיזוק הקשר בין הרשות המקומית לתושב

.נוכחות ובולטות בפריסה רחבה ברחבי העיר

.חיזוק תחושת הביטחון ושיפור איכות החיים לתושב

.אבטחת אירועים עירוניים

.פיתוח פתרונות חנייה

.המשטרה, פ איכותי עם גורמי חרום והצלה ובראשם"שת



תפיסת תפקיד הפקח 

שירות מול אכיפה  

מידע ככלי להגברת המקצועיות  

תחומי אחריות וסמכות  

משאבי אנוש 

תפיסת הביצוע  

מנהל ונהלים  

אקלים ארגוני 
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דוחות חנייה

מדחניםחניונים

העברות ממשרדיהעברות מהעירייה
ממשלה



(1)י"את

(6)מרכז העיר

(1)חוף הים 

(2)ח"את



פניות לאגפים ומחלקות  
עד 01/01/2013מתאריך 
01/01/2014תאריך

כ"סהמנהל

120161איכות הסביבה
חברה לביטחון וסדר 

95367ציבורי
61417שפע
22149מניב

10008יחידות עצמאיות
7304הנדסה

3571חברה כלכלית
2965חינוך

2845כספים
1858חברה עירונית

1654אמרכלות
1262שירותים חברתיים

330561כלליכ''סה

איכות הסביבה
36%

חברה לביטחון 
וסדר ציבורי

29%

שפע
19%

מניב
7%

יחידות 
עצמאיות

3% הנדסה
2%

חברה  
כלכלית

1%

חינוך
1%

כספים
1%

חברה  
עירונית

1%

אמרכלות
0% שירותים  

חברתיים
0%
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5

6,651

2,212
1,958

2,464

966

4,218
4,895

2,282

1,2181,126
713754

3,004

11,584

3,252

2,211
1,572

63

18,6חניה
82

14נערים

,251
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.הקמת החברה אושרה על ידי משרד הפנים

.משרד הפנים אישר את תקנון החברה

:  החברה נמצאת תחת ביקורת של

מבקר המדינה.

מבקר העירייה.

.מבקר פנים מטעם הדירקטוריון

.החברה מנוהלת באמצעות דירקטוריון שבראשו ראש העיר

.כל מניות החברה מוחזקות בידי העירייה

.האסיפה הכללית של החברה היא מועצת העיר

.הסמכת פקחי החברה נעשית על ידי מועצת העיר



דרגות 

שכר 

א"תקינת כ

מבנה 

ארגוני 

הגדרת  

תפקידים 
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פיקוד העורף

משטרה ירוקה  

מנהל מקרקעי ישראל

א"מד

כיבוי אש

המשרד לביטחון פנים

המשרד לאיכות הסביבה

תחנת משטרת ראשון לציון
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מצלמות ועשרות   1,000תוכנית כוללת ומתקדמת לפריסת -מבט ראשוני 

.מ של סיבים אופטיים לשליטה ובקרה על הנעשה בעיר"ק

. עיר חכמה עם רחובות בטוחים
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ל"גשר האצ–כניסה צפון מזרחית  כניסה מערבית
רחבעם זאבי' שד כניסה מזרחית

20ליד כביש 
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31צומת 

32צומת 

33צומת 
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.מכפיל כוח משמעותי לתחושת הביטחון של האזרח

.משטרה" צלם"חברה שהוקמה ב

(?האם זו הדרגה הנכונה למפקד תחנה)צ בדימוס "פיקוד ברמת ניצב ותנ

.יתרון לתחנת המשטרה-ניצול נכון של משאבי החברה ויכולותיה 

.מציאות שצריך להתמודד אתו נכון-השיטור העירוני 

.העברת סמכויות מעמדת כוח





כל פקח נוסף  . מבחינה כלכליתרווחיתהחברה ◦

!מייצר עוד כסף

איוש בכירים  ניתן דגש על , כשהוקמה◦

כמנהל ותת ניצב  ( אבי כהן)ניצב : מהמשטרה

שניהם התנגדו לשיטור הקהילתי  ( )נחמני)כסגן 

…  (כשהיו בשירות

מה זה אומר על דרג מפקדי התחנות הנכון  ◦

מה זה אומר על מעמדה של  ? לערים גדולות

?תחנת המשטרה שם



 מודל הפעלה חדש לסיורשימו לב שנבנה  ,

לקוח ממודל ההפעלה  )על בסיס המצלמות 

;(לי על גבול עזה"הצה

  ניתן להיווכח שלא הסמכויות הן העיקר אלא

משטרת ישראל טוענת ! )הרצון והיוזמה

הנה  …להגיברק, שלא ניתן ליזוםתמיד

!(עובדה



הפעלת סוכן בבית ספר;

במודל הכלכלייצירתיות  ;

הרותמת את הטכנולוגיה ואת  , תורת הפעלהבניית

.למטרותיה( תצפיתניות)לי במצלמות "הניסיון הצה

האם יש תורת הפעלה למשטרת 

?ישראל



חומר 

...למחשבה

file:///F:/חברה לביטחון ראשל''צ/full movie with sound2.mov


!החברה רווחית מבחינה כלכלית◦

ניצב  : ניתן דגש על איוש בכירים מהמשטרה, כשהוקמה◦

שניהם התנגדו לשיטור  )כמנהל ותת ניצב כסגן 

מה זה אומר על דרג … (הקהילתי כשהיו בשירות

?מפקדי התחנות הנכון לערים גדולות

ניתן להיווכח שלא הסמכויות הן העיקר אלא הרצון  ◦

,  שלא ניתן ליזוםמשטרת ישראל טוענת תמיד! )והיוזמה

!(הנה עובדה…להגיברק



"ייצור ידע"

י "י הרשויות המקומיות ולא ע"הוא מקודם ע, מפתיעלאובאופן 

...משטרת ישראל



מתוך אבחון של עשרות 

תחנות משטרה אני יכול  

שהשיטור  , לצערי, לקבוע

ועימו אזרחי  –העירוני 

נמצאים גם  –הערים 

בתחתית סדר עתה 

!  העדיפויות המשטרתי





"ייצור ידע" "ייצור ידע"





החברה  .ש.א.חחברת 

נוהלה על ידי ניצב 

לשעבר במשטרת 

,  דן רונן, ישראל

2016-החברה מ)

(בהקפאת הליכים



"היא חברת אבטחה  ש"חא
פרטית שהקימה למעשה  
משטרה פרטית ברחובות  

... "ישראל
" כמה עשרות מאבטחים

,  לבושי מדים שחורים ומגפיים
רכובים על אופנועים  

חגורים באמצעי , אימתניים
אלות תקיפה , אקדחים, קשר

מדלגים בין  , ואזיקים כמובן
סניפי בנקים לסניפי דואר 

בניסיון  , ממש כמו שוטרים
שודדי "למנוע את תופעת 

"הפתקים



בנק הפועלים על כל סניפיו;

 החברה לישראל של עידן עופר מים המלח ועד
;בתי הזיקוק בחיפה

 לשמור על אתרי  ש"חאעמוס לוזון גייס את
וגם על  , והסביבהבמלאבסהבנייה הגדולים שלו 

...  קבוצת הכדורגל מכבי פתח תקווה

(.2015, זוהר)



מצבי בן שבת לניסים , עברה כינוס נכסים והעברת בעלות

.אן'גומשה 



,  חברות המספקות שירותי משטרה לכל דורש

ועד שירותי הגנה  , ממוקד מצלמות וניידות

תחת  , ולחצני מצוקה, חקירה פורנזיתשירטותי

. ייעוץ של קציני משטרה בכירים

פורשי המשטרה הם שמקימים לה 

!אלטרנטיבות







את פער הרלוונטיות  כשהביןאבל 

...  של המחוז הדרומי

וכשהביקורת  

של האזרחים  

...אליועברה 





, ליאור זוהרץ"סנ

הוא מפקד , שהתפטר

...המשטרה הזו





"ייצור ידע"


