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מסודר  ,מאמץ שיטתי ועקבי ותהליך מובנה

את המערכת מעצבותלקבלת החלטות ה, ומוסדר

את , מכוונות אותה ומתוות את דרכה, המורכבת

. מעשיה ואת הצידוק למעשים אלה

אולם, החלטות ופעולות אלה מתבצעות בהווה  ,

.עתידתוצאותיהן תוכרנה ב



הוא תהליך שינוי ארגוני
פירוק מבצרי  של
בארגון  עוצמהה

.  וחלוקתה מחדש

 שינוי  הכלי לכך הוא
בתפקידים  , במבנה

בסמכות  , משמע)
ובתהליכי  ( ובאחריות

.  העבודה

  שינוי מתממש תוך כדי
כחלק מהמתח  , מאבק

שמאפיין יחסים בין  
...גורמים שונים בארגון
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הדרך הטובה ביותר  "

להתמודד עם שינוי היא  

!"לסייע ביצירתו
דולסנטור בוב 

-לחזות את העתיד במקום

!תמציא אותו



תחום של  

אילוצים או 

הקובע , מגבלות

איך תתפקד  

המערכת בתנאי 

סביבה שונים

...מעין מסדרון



:  הוא נקרא גם

נקודת  '; 'מעבר פאזה'

';  מפנה אסטרטגית

'; מטמורפוזה'

שינוי '-ו'; מהפיכה'

'  פרדיגמה
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לנסות  עדיף לנו 

, ולעצב אותה

וליצור רעשים  

שישפיעו עליה  

, לטובתנו

במקום  

בחוסר  ' להיגרר'

...שליטה



"ייצור ידע"



!נכשלותמהתוכניות האסטרטגיות 70%(: 2012)פורבסלפי המגזין 

!המספר האמתי גבוה הרבה יותר



נכשליםרובן המכריע של השינויים , מניסיוני
זה קורה פעמים רבות  , וכשהם מצליחים

...מהסיבות הלא נכונות



נוצרה התהוות  
,  מוצלחת
, ובדיעבד

מספרים סיפור 
ובסוף 

, מאמינים לו
שזה הכל 

תכנון מסודר  
ומאורגן 

ששינה את  
...המציאות







תרבותה
האסטרטגית  

הישראלית

תופעת  

אי הוודאות
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...כבר היכרנואי הוודאות את תופעת. 1



  המציאות המורכבת והדינאמית יוצרת תוצאות

.(צים"תב)בלתי צפויות 

תהליכים מתפתחים שלב על גבי השלב שקדם לו ,

התגבשות  )וכל שלב משפיע על ההמשך בהתאמה 

(.היררכיה של מצבים

איך יגמרלא, אבל, אנחנו יודעים איך אירוע יתחיל.

 בדרך כלל, דינאמי ואיננו כוללאיננוהתכנון ,

.בזמן אמת( משוב)מרכיבי היזון חוזר 



ניתן למנוע אותהלא;

להקטיןכי אז ניתן , צריך לתכנן נכון וטוב

;אותה

אבל  , ניתן לעבוד נכון וטוב: ולמרות זאת

;להיכשל

אבל , ניתן לעבוד גרוע ובאופן רשלני: ולהיפך

;להצליח



זה מחייב 
, דינאמיתכנון 

שמתגבר 
בתנועה על 

חסמים  
ומכשולים לא 

שאיננו , צפויים
מסתיים 

!לעולם



פורמלית של גורם  -לאנגדיר מנהיגות כעוצמה

,  שהיא העוצמה הפורמלית–מעבר לסמכות , בארגון

.  שהוקנתה לו בתוקף תפקידו

לאהדרגות וכתב המינוי 

!יספיקו



...ספר מומלץ



 של מערכות אנושיות באה  התרבות הארגונית האופן שבו

או האופן שבו מערכת  ; לידי ביטוי בתחום האסטרטגי

.בתחום האסטרטגימתנהגת

 דרכי ההתנהגות  התרבות האסטרטגית היא שקובעת את

היא עשויה לחשוב  : של אותה מערכתואת דרכי החשיבה

.  באופן שונה על אותם עניינים אסטרטגיים

לא על פי היגיון  , היא עשויה לנסח את העדפותיה

אלא על פי הנורמות והערכים  , אוניברסלי של יעילות

.ועל פי הדימוי העצמי שאימצה לעצמה, הקיימים אצלה



 מובהק והיעדר מסורת אינטלקטואלית  אנטי אינטלקטואליזם

;של המערכות הביורוקרטיות והצבאיות

 אסרטיביות ונטייה , מעשיות רבה: אלתורתרבות של

;לאלתר

 וחוסר הקפדה על נהלים , באופן קיצונילא פורמליים דפוסים

;היררכיים

חזון ארוך טווחהיעדר;

מתכנון אסטרטגיסלידה;

 צרים ומגזרייםהעדפת שיקולים;

תפיסת ביטחון ודוקטרינה צבאית כתובותהיעדר;



 מצורמנטליות של;

הגנתית  נטייה לאסטרטגיה : בעשורים האחרונים

בצד טקטיקה התקפית  , מדיניולשימור סטטוס קוו 

.בשדה הקרב

עורמה ותחבולה לטובת  , על גמישותויתור

;הטכנולוגיה

 אופקיםצרתחדשנות טכנו טקטית;

קודם להבנהמעשהה;

"ילך בעוד יותר כוח, מה שלא הולך בכוח."



לתכנן שינוי הסיכוי שלנו מה כל זה אומר על 

?טוב ולהצליח להעביר אותו
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 זהו הרציונל המניע את

.המערכת

 היא מניעה את

ההתארגנות העצמית 

לחיפוש ולמציאת  

הפתרונות להשגתה



ניתן היה להבין  לא, הגדרת המטרהללא

!על מה ניתן להתפשר בדרך להשגתה



 מסכום מרכיביושונהאנחנו יודעים שארגון.

מסכום מרכיביוהרבה פחותהארגון שווה , היום.

 את המשוואהלהפוךאנחנו רוצים!



אינה יכולה לפעול  , טובה ככל שתהיה, משטרה
.לגיטימציהללא

להשיג  אמוןעבורה ליצור צורך קיומי , על כן
מרובן המכריע של שכבות  לגיטימציה

!האוכלוסייה



הפועלת , מקצועיתמשטרה 

, למען בעלי הבית שלה

מאמון  ונהנית , האזרחים

מהרוב המכריע  ומלגיטימציה

של האוכלוסייה





ומטרות   ; מורכבתזוהי מטרה 

מורכבות זקוקות לפתרונות  

!מורכבים



פישוט הבעיה  

יסלק את אי  לא

הוא  . הוודאות

את  יחמיררק 

!הבעיה
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המנגנון 
הביורוקרטי

מערך החקירות  
והמודיעין ברמה  

הארצית

שמסרס את מערך  

הסיור ואת המשמר  

האזרחי והמערך  

הקהלתי

שמסרס את יחידות  

תחנות  : השטח

המשטרה  

הטריטוריאליות



"ייצור ידע"







גם היועץ 
וגם 

הדוברת  
בעלי  הם 

אוריינטציה 
פוליטית  
מובהקת



שכפה  סגירותמדיניות ה

שהייתה חלק )אלשיך 

(  מהשינוי שניסה ליצור

הייתה טעות קשה  

שעודדה כתבים לחפור  

...ולחפש פרשיות

  הארץ וידיעות אחרונות

הגחכהפתחו במסע 

אישי



העמיד עצמו  ,

בראש  , לכאורה

;חוקרי נתניהו

 ועירב את

המשטרה  

!בפוליטיקה



אפשר ללמוד לבד  : אחרתאבל אפשר גם 

!בלי יועץ

בעיצומו של המבחן 
הקשה ביותר של העם 

נתן , היהודי מאז השואה
דוד בן  , לנו האב המייסד

את אחד הלקחים  , גוריון
הניהוליים החשובים  

איך נכנסים  ביותר של
לתפקיד חדש שאינך  

בלי יועצי  , מכיר
...תקשורת



עסק עד אז בתחום הביטחונילאדוד בן גוריון

הדרך שלו ללמוד את 

הסוגיות הייתה  

בהשתלמות ממושכת  

. בלשונו" סמינר"-בנושא 

הוא נמשך מספר 

חלקים  . חודשים

הזה לקחו אף ' סמינר'מה

. שנה



... לצורך כך נפגש עם אנשים שונים

נושאים  14עד שגיבש 

שבהם הרגיש בן גוריון 

,  שהוא צריך להתעמק

ממבנה הצבא וארגונו 

.ועד תקציב ונוער

הנושאים הללו  14על 

.התבסס הסמינר



יכול באמצע מלחמת  בן גוריוןאז 

???ל לא"והמפכהשחרור 

באמת עדיף יועץ  

תקשורת שילמד  

את החומר ויגיד  

??מה לעשות
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מתחת  "
"לרדאר גלוי



ר פנחס יחזקאלי"ד
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  כל מי שמפסיד מהשינוי
,  בגלוי ובנסתר, יוצא נגדך

כדי לדרדר את המערכת 
.לכאוס

  העיתונים מלאים
ובהגחכותבסיפורים 

.עליך
  אתה חייב להשתמש

לסלק כל מי , בעוצמה
שמפריע ולחתוך בבשר  

!החי



–כאורדר–עד שמתוך המהומה נוצר סדר חדש 
הארגון שלנו במתכונתו החדשה

CHAORDER
בלגןסדר
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  זהו סוג תכנון אפקטיבי בהרבה מהסוג

.הרגיל

 ומבוסס על תהליכים  , זמןהוא מחייב

!התהוותארוכי טווח של 
 שאינן מובנות לבעלי  -פעולות קטנות

,  או אינן מורגשות על ידיו/העוצמה ו

-ולכן כמעט ולא מעוררות התנגדות 

!עצומהשהשפעתן העתידית 
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' שינוי מתחת לרדאר'אחת הטכניקות של 

ברעיונות מחולליםהיא השימוש 

יצירתי , "ממזרי"רעיון משמעו"רעיון מחולל"

קיימות ומשנה  פרדיגמותמנפץ, ומעצב מציאות

.דברים מן היסוד
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רק למספר גורמים ש

מועט השפעה  

משמעותית על  

וכל היתר , המערכת

כמעט ואינם משפיעים  

עליה  

http://www.amazon.com/gp/reader/0060521996/ref=sib_dp_pt#reader-link
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על הגורמים  ' מנופים'אם נפעיל 

...את מטרתנולהשיג נוכל, המשפיעים





את הצרה הזו מכיר כל  

...מי שיש לו ילדים בנים



  להפעיל מנוף על יצר
;  הציד של הבנים

ולהדביק להם דמות זבוב  
.במקום מרכזי באסלה

הבנים  , באופן טבעי
וכך  ; מתמקדים בזבוב

נשמרים השירותים  
מהסיבות הלא  , נקיים

.נכונות



  הגורם המשפיע על הצלחת
של הקנביס היא  הקרימינליזציה

יכולת מערכת האכיפה לטפל  
.בחריגים שנתפסים

 מנוף'הרעיון המחולל מפעיל  '
, במטרה, בדיוק על הנקודה הזו

לגרור את מערכת האכיפה  
כך שתיסתם ולא תוכל  ; לכאוס

.לטפל עוד בקנביס
הצהרה המונית על גידול : הדרך

המוני . הפגנתי של קנביס בבית
אנשים ביום ובשעה קבועים 

מכינים דף עדות חתומה ועציץ 
והולכים איתם , קנביס

.למשטרה



פזרו זרעי קנביס  , גטינגןבעיר , תומכי הלגליזציה•

ובשטחים הפתוחים  ; בכל מקום אפשרי בעיר

.והמתינו, שלידה

הם הצליחו להפתיע אפילו את עצמם כשהצליחו  •

לגדל יבול מוצלח כל כך של שיחי מריחואנה בכל 

.  רחבי העיר

העירייה והמשטרה היו פשוט חסרי אונים  •
.ביכולתם לעקור את השתילים





רעיון  'בכבישי הערים הינן כיכרות ה

מוצלח להפחתת תאונות דרכים' מחולל







אם לא הגדרתי נכונה את  

ואם לא ', נקודות הכובד'

הפעלתי עליהן את  

'  הרעיונות המחוללים'

אין ערובה בכלל , הנכונים

שנשיג את 

' ידע'פה נדרשים . מטרתנו

...'יצירת ידע'ו
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,  כמו העלאת גיל הנישואין

.  הפצת אמצעי מניעה ועוד

גורם  רק. ללא הועיל, אולם

החוק של : אחד השפיע

!'ילד אחד למשפחה'



בטווח הארוך  , אבל

לנטליתרוןהפך ה



ר פנחס יחזקאלי"ד
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המינויים כשלא

הם מטרת 

השינוי אלא  

המרכיב הכחדת

החזק ביותר  

בתרבות  

: המשטרתית

קוד הנאמנות



ניפוץ קוד : המשמעות•

!הנאמנות

מוטיבציה למפקדים ליצור  •

שונות מקצועית  

מעמיתיהם ולהעלות אותה  

,  משמע)על הכתב 

אנטי  ה" שבירת"

!אינטלקטואליזם



,  כדי להשיג מטרה אחת
נאלץ לשלם בתחומים  

!אחרים

בטוח שנקבל משטרה לא
טובה יותר אבל נקבל 

משטרה אחרת שפתוחה  
כי  , יותר לשינוי ולעיצוב

גורמי העוצמה שלה טרם  
!התקבעו



לכל יחידה  , בתוקף חוק, דירקטוריון
;משטרתית

העברת הניהול הפיננסי  : כלכלת שיטור
!מהמטה הארצי לניהול הדירקטוריונים

ומנותקים  ; נקבעים בשטח, מקומייםיעדים
.מהסטטיסטיקה המשטרתית



!מיסוד הנושא בחקיקה•

המנגנון  לא: המשמעות•

והדרישה  , מעביר כסף

מכל משטרה זה לעבוד על  

!הצרכים המקומיים



מהותי בין יעדים של שוני: המשמעות

!תחנות שונות



ניתוק המנגנון 

מהשליטה  

כסףב

!קידוםוב





  בכל עיר בינונית ומעלה יפתחו מספר רובעי
בראש  . האמריקני" Precint"-משטרה בדומה ל

ומפקד כל משטרת עיר יהיה  ם"נצכל רובע יעמוד 
.ץ"תנ

 דרג המרחב יבוטל  . מהמטותילקחוהתקנים
.  והמטות האחרים ידוללו

 בתפקידים  ם"ונצץ"סנלא תותר הצבת דרגות
.  מנהלתיים



במקום שקצינים  

יברחו מהשטח  

,  במטה" לנוח"

כולם ירצו להיות  

כי רק שם  , בשטח

...מתקדמים



לעברייןלאפנים לאזרח ו;

המנגנון מאבד את עוצמתו;

 ז"ולמשאהעברת הכוח לסיור;

 כמו רופאים )אינטלקטואליזם ארגוני ופרופסיה מקצוענית  /

;(ס"עו

וורסטיליות רבה יותר;

אין תגמול בעד שקרים;

פיקוד על יחידת משטרה כמקצוע.



שליטה ובקרה לשטח, סמכות, להוריד אחריות;

להקטין היררכיות;

לפרק מנגנונים;

להקטין נהלים;

 על  ( 'החוכמה למטה')להקנות מעמד גבוה לשוטרים

;('החוכמה למעלה')חשבון המפקדים 

 (.'הכל דרכי'תסמונת , כמו למשל)לפרק חסמים ארגוניים

להגדיל את כמות קשרי הגומלין בין הגורמים השונים.

 מהות לפני פרוצדורה"להשליט תרבות של."







טובה

רעה

כישלון הצלחה

ואזכיר כי בגלל אי הוודאות קיים קשר

!להצלחה" נכון"בין תכנון בעייתי

התוכנית טובה אך נכשלת  
מהסיבות הלא נכונות

התוכנית טובה 
ומצליחה

התוכנית רעה  
ונכשלת

התוכנית רעה אך מצליחה  
מהסיבות הלא נכונות



על 'הם הולכים 

שינויים 'ו', בטוח

אינם' על בטוח

...שינויים באמת



...  למדתי מכם הרבה. היה כיף ללמד אתכם

!ואני תמיד זמין לכם, מקווה שהועלתי



"ייצור ידע"


